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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.

Minut de silenci amb motiu de l’assassinat, per violència
de gènere, de la Sra. Maria Rosa Martínez Deyà.

Avui, abans de començar el Ple, procedirem a fer un minut
de silenci amb motiu de l’assassinat, per violència de gènere, de
la Sra. Maria Rosa Martínez Deyà, de 45 anys. 

(Pausa)

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

Primera pregunta, RGE...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS.

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre, deman la paraula
perquè hem demanat una reunió formal al president del Govern
per un conflicte educatiu i per un docent que està en vaga...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors...

(Alguns aplaudiments)

... senyors diputats, vostès saben perfectament que no poden fer
ús de la paraula si no l’han demanada. Ara som al torn ...

(Remor de veus)

... ara som al torn de preguntes...

(Remor de veus)

... senyors diputats, som al torn de preguntes, vostès ho saben
perfectament, i en el torn de preguntes hem de començar el
primer punt de l’ordre del dia. Aquest no és el moment ni el
lloc. Continuam.

Primera pregunta, RGE núm. 6132...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, li deman la...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula, Sr. Pastor. Sra. Font, tampoc no té la
paraula...

(Remor de veus)

... no té la paraula, Sra. Font.

Podem començar el plenari?

(Remor de veus)

Senyors diputats, vostès saben el Reglament de la cambra i
si no ho saben l’haurien de saber. Ara en aquest moment...

(Remor de veus)

... en aquest... Sr. Thomàs, una mica de respecte.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.1) Pregunta RGE núm. 6132/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reunió amb el president de les illes Canàries.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, com ja havia dit
abans, i la primera pregunta és la RGE núm. 6132/14, relativa
a reunió amb el president de les Illes Canàries, que formula el
diputat Sr. Miquel Àngel Mas i Colom del Grup Parlamentari
MÉS. Té la paraula.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Bon dia i prèvia perquè consideram que
el diàleg és un gran valor de la democràcia i el tarannà i, per
tant, seria molt bo que el Sr. President es pogués reunir amb els
docents. La pregunta: ...

(Alguns aplaudiments)

... com valora el Govern la reunió amb el president de Canàries
en relació amb les prospeccions petrolíferes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre la
pregunta.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sr. Diputado, en
democracia las formas también cuentan.

Y paso a responderle, si usted me amplía...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci per favor.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

... si usted me amplía la formulación de su pregunta podré
contestarle con mayor precisión. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, perquè han fet renou, perquè de vegades passa
que fan renou. En el moment de les preguntes, per favor, en el
moment de les intervencions preg silenci, si no, passa el que li
ha passat a vostè ara que no ho pot escoltar, i em sap molt de
greu. Té la paraula, Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MAS I COLOM:

Si tan amablement li donàs per... és que, sincerament, no
l’he sentit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Però...

(Remor de veus)

... és que no puc fer res. Continuï, Sr. Diputat. 

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: “... és
igual, no passa res”)

EL SR. MAS I COLOM:

Bé, jo no sé què ha dit, en qualsevol cas és igual. Miri...

(Remor de veus)

... no, no, no, i ara veuran per què és igual, perquè jo li propòs,
Sr. Gómez, que deixem els papers.

Miri, jo duc quatre mesos, quatre o cinc mesos de
parlamentari i d’ençà que som aquí quan s’ha tret el tema de les
prospeccions petrolieres s’ha repetit el mateix patró, que si
vostè retreu a l’oposició, que si el Sr. Antich, no sé què, i
nosaltres que vostès no fan el que toca; esbronc, l’endemà als
diaris, Govern i oposició es tiren els trastos pel cap pel tema de
les petrolieres. Miri, jo això crec que a la ciutadania, als nostres
empresaris, als hoteleres els costa entendre-ho, que en un tema
tan important com aquest, que és la indústria primera de la
nostra activitat econòmica de la qual, directa o indirecta,
depenem tots, on hi ha la pesca, el nostre principal actiu que és
el patrimoni natural, sobre aquest tema no anem plegats.

Puc entendre que el Govern estigui en una situació
incòmode perquè el Govern de Madrid, del mateix partit, sí vol
fer les prospeccions petrolieres, ho puc entendre que és
incòmode, com vostè pot entendre que la nostra tasca és la
d’esperonar-los per tal que pressionin que Madrid no faci les
prospeccions petrolieres. Li deman que facem un front comú, li
deman que anam plegats, aquest front comú que el Sr. Barceló
li va trametre una carta per demostrar davant la ciutadania que
hem d’anar plegats en aquest tema, que és un tema d’Estat.

Per favor, li deman, això que li hem reclamat des de fa
mesos reunim-nos, amb el PSOE, amb el Sr. Pastor, i
demostrem una imatge d’unitat, perquè és un tema absolutament
essencial en què ens jugam el nostre actiu patrimonial, la nostra
principal activitat econòmica.

Sr. Gómez, li deman, per tant, si tenia una resposta
preparada deixi-la i parlem a veure si podem fer aquest front
comú.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern per respondre.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, es que era
difícil tener la respuesta preparada leyendo la formulación de su
pregunta porque me pedía si el presidente se había reunido con
el Sr. Rivero, por tanto, era muy difícil saber por dónde iba
usted a formular la pregunta. En cualquier caso, le diré que para
saber dónde estamos también tenemos que saber de dónde
venimos y este gobierno en relación a las prospecciones
petrolíferas tenemos unos intereses muy claros y muy definidos
y lo que puedo garantizarle es que nosotros no vamos a hacer
ningún frente con nadie para ir en contra de nadie, que parece
ser que esto a ustedes pues lo ven muy bien.

Además, quiero decirle que la problemática de las
prospecciones en Baleares es una problemática muy singular,
por lo tanto, la estamos defendiendo muy singularmente y le
diré que la postura de este gobierno, la posición de este
gobierno es clara, y la repetiremos reiteradamente todas las
veces que sean necesarias, estamos en contra de las
prospecciones petrolíferas y lo defenderemos donde sea y ante
quien sea. Pero como le he dicho antes la historia también
cuenta, porque es muy difícil de entender, precisamente, la
actitud que ustedes están teniendo en torno a todo esto de las
prospecciones petrolíferas porque no hay que olvidar, aunque a
usted no le gusta, quién las autorizó y no hay que olvidar que
aquí hubo un gobierno, el Gobierno del Sr. Antich del pacto de
progreso, que su formación política formaba parte, y no dijo
nada y las apoyó y las consintió. Eso no hay que olvidarlo, Sr.
Mas.

Mire, le diré una cosa, lo que sucede en reiteradas ocasiones
es que ustedes buscan la foto, recientemente fueron a buscar la
foto con el Sr. Rivero, cuando tuvieron que hacer algo no
hicieron nada. Más les habría valido en su momento cuando era
necesario ir a Madrid y buscarse la foto hacerse la foto con el
Sr. Zapatero y pedirle que no hiciera las prospecciones
petrolíferas, pero no hay constancia de que ustedes, el Gobierno
del que usted formaba parte, no hiciera nada.
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Yo le recomendaría, Sr. Mas, que confiara más en este
gobierno porque va a ser este gobierno el que nos saque de la
difícil situación que su gobierno metió a esta sociedad, y va a
ser este gobierno el gobierno que impida que se ejecuten las
prospecciones petrolíferas que el gobierno del que su formación
política formaba parte consintió y apoyó.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 6140/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renovació de la convocatòria d'ajudes al
finançament d'ISBA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 6140/14, relativa a renovació
de la convocatòria d’ajudes del finançament d’ISBA, que
formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La Sociedad de Garantía
Recíproca ISBA avala en nuestra comunidad autónoma y en la
actualidad a más de 2.140 empresas en las Islas que aúnan a
más, y dan empleo, a más de 26.000 personas, con un capital
total que supera los 43 millones de euros. Hoy o hasta ahora los
colectivos prioritarios que tienen bonificados los intereses en
sus operaciones son los autónomos emprendedores, las
cooperativas i entidades de economía social e inversión en
innovación e internacionalización.

Sr. Conseller, es más que deseable que se aumente el
número de colectivos que reciben bonificaciones priorizando
aquellos que requieren un especial apoyo por sufrir algún tipo
de impedimento u obstáculo en el desarrollo de su labor
empresarial. Por eso le pido, Sr. Conseller, ¿cuáles son las
líneas generales que se han seguido para la renovación de la
convocatoria de ayudas a la financiación de ISBA?

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. Conviene,
cuando hablamos de facilidades de acceso a la financiación,
poner en contexto las medidas que ha ido adoptando el Govern
durante estos tres años de trabajo, porque es verdad que la
actual crisis ha sido y es de endeudamiento y de una crisis de
endeudamiento únicamente podemos salir desendeudando, y es
verdad también que en este proceso de desendeudamiento lo
debía hacer la comunidad autónoma, tanto los sectores privados
como el sector público, lo debíamos hacer de manera pautada y
de manera controlada porque si no de otra manera hubiéramos

producido un colapso en nuestra actividad económica. Siendo
ya así convenía a nuestra comunidad que después de un colapso
per exceso de crédito no se produjera otro colapso por su
absoluta sequía, pero conviene no perder de vista que el objetivo
sigue siendo desendeudar. 

En estos años de gravísima crisis económica se ha producido
contracción del crédito que especialmente ha incidido en PIME
y se ha producido un incremento de costes de obtención de
crédito que especialmente ha incidido en PIME y en estos tres
años de trabajo del Govern era imprescindible adoptar medidas
que permitieran y facilitaran el acceso al crédito de nuestras
pequeñas y medianas empresas. Tres tipos de medidas hemos
adoptado, Sr. Diputado: en primer lugar, medidas de política
económica, adoptando todas aquellas medidas de regulación y
de ordenación que nos permitieran volver al crecimiento
económico; en segundo lugar, medidas de carácter regulatorio,
aprobando la Ley del emprendedor para facilitar también y
apoyar la creación de nuevas empresas en nuestra comunidad y
de las pequeñas y medianas empresas, y en tercer lugar,
medidas de carácter financiero, donde ha tenido especial
importancia el apoyo a ISBA, la Sociedad de Garantía
Recíproca. ¿Por qué? Pues porque constituye un instrumento
importante que permite la diversificación del riesgo de crédito.

El año pasado, por primera vez, las líneas, el convenio que
tenemos con ISBA, permitieron alcanzar el tope, los 30 millones
de euros en avales a pequeñas y medianas empresas de nuestra
comunidad. Este año volvemos a renovar el convenio que tiene
como principal novedad que se introduce la línea de
bonificación de tipos de interés y coste del aval a mujeres
emprendedoras. El Govern va a seguir en esta línea de trabajo
porque da resultados y es beneficiosa para el tejido empresarial
y para el trabajo en nuestra comunidad.

I.3) Pregunta RGE núm. 6141/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunió del Consell assessor de l'energia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 6141/14, relativa a reunió del
Consell Assessor de l’Energia, que formula el diputat Sr. Jaime
Fernández i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular consideramos que el modelo
energético que ha de seguir un país o una región ha de estar por
encima de posiciones partidistas y se ha de basar en la
sostenibilidad y en la racionalidad debatiendo de forma
profunda las diferentes opciones realmente existentes. La
política energética es una de las grandes cuestiones de
naturaleza económica, por su directo impacto sobre la
competitividad, que se ha de abordar desde una perspectiva de
estrategia nacional a largo plazo debido a las implicaciones que
tiene sobre todos los sectores sociales y económicos. 
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Por todo esto queremos destacar de forma positiva el trabajo
que se lleva a cabo en órganos como el Consejo Asesor de la
Energía, órgano donde se plantean todas las actuaciones que
desde el Gobierno de la comunidad autónoma se están llevando
a cabo en materia de energía para su posterior debate con todos
los representantes institucionales, empresariales y sindicales y
la recogida de sus respectivas aportaciones. 

Por ello, Sr. Conseller de Economía y Competitividad, como
el pasado 22 de mayo se reunió el Consejo Asesor de la Energía
de las Islas Baleares, desde el Grupo Parlamentario Popular
queremos que nos informe sobre la valoración que hace el
Govern de les Illes Balears de esta última reunión.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Señores diputados. Sr. Diputado, cierto, el
pasado 22 de mayo se reunió el Consejo Asesor de Energía,
consejo que tiene una finalidad muy importante que es asesorar,
impulsar y hacer un seguimiento de las actuaciones del
Gobierno en materia energética. El pasado 22 de mayo se
hablaron de cuatro temas trascendentales que forman parte de
tres años de trabajo y que, de alguna forma, todos ellos se están
llevando a su consecución o algunos de ellos como el pasado
viernes han sido aprobados a nivel estatal.

El primer tema que se habló fue del régimen especial de
energías renovables para nuestras islas, en ese momento era un
borrador, estaba en trámite el real decreto y el pasado viernes el
Consejo de Ministros aprobó el real decreto vinculado a
energías renovables y Baleares va a tener un trato diferencial en
favor de la inversión de las renovables y su desarrollo.

El segundo tema que se habló fue el Plan de energías
renovables, que se presentó en noviembre por parte del
Gobierno y de alguna forma se les explicó el plan, las
actuaciones y aportaciones que había habido hasta ese momento
y también se le dio a todos los componentes del consejo asesor
un período de un mes para que de alguna forma completen y
mejoren este documento presentado por el Gobierno y que de
alguna forma será un documento de todos.

El tercer punto que se habló también fue en el ámbito de la
movilidad eléctrica, se les explicó todas las actuaciones
desarrolladas hasta ahora y el convenio firmado con el
Ministerio de Energía, a través del IDAE, donde durante los
próximos dos años, a través de una inversión de 2 millones de
euros, se instalarán puntos de recarga en todos nuestros
municipios de las cuatro islas para que la movilidad eléctrica,
proyecto único a nivel nacional, pueda ser una realidad y de
alguna forma seamos el escaparate para toda Europa.

El tercer punto es el estado actual del desarrollo del Plan
director sectorial específico para energías renovables, donde
estábamos y de alguna forma se les convocará para el próximo

mes para desarrollarles todas las actuaciones desarrolladas y
explicar específicamente cada uno de los puntos.

Por último, y no más importante, como el consejo asesor
tiene una labor importante en los próximos meses, a petición de
Menorca, representantes de Menorca, Ibiza y Formentera el
siguiente consejo asesor se podrá seguir por videoconferencia.
Por tanto, el consejo asesor ha sido informado de las
actuaciones de estos tres años en materia de ámbito energético
y tendrá una labor muy importante en el Plan de desarrollo
sectorial, muchas gracias, Plan director.

I.4) Pregunta RGE núm. 6123/14, de l'Hble. Sra.
Margalida Fons i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
ponència tècnica del traspàs de competències en matèria
turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 6123/14, relativa a ponència
tècnica del traspàs de competències en matèria turística, que
formula la diputada no adscrita la Sra. Margalida Font i Aguiló.
Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, presidenta. Primer una prèvia, el diàleg és un bé
imprescindible i necessari per al dia a dia, no es pot tancar els
ulls davant el major conflicte educatiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

S’atengui a la qüestió, Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

... ni tampoc davant el drama humà que s’està creant. Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

S’atengui a la qüestió.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

... diàleg ja, Sr. Bauzá. 

(Alguns aplaudiments)

Sr. Martínez, ha passat el mes de gener, el passat mes de
gener es va constituir la ponència tècnica de traspàs de
competències en matèria de promoció turística on es fixava com
a data límit el 31 de març per a la finalització del període de
treballs de la ponència, i vist que s’han incomplert els terminis
pactats, pot vostè dir-me ara, en quin punt es troba aquesta
ponència?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè diu, la
ponència ha acabat el període de la primera ponència i encara no
s’ha arribat a un acord respecte de les transferències de
competències. Per tant, en aquest moment s’està en converses
amb els diferents consells insulars i a partir d’aquí s’haurà de
convocar una nova ponència i iniciar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta. Miri, després de
tres anys de Govern i dos consellers de Turisme seguim
constatant que els incompliments i la falta de compromís de la
seva conselleria amb la ciutadania de Formentera són
indiscutibles, segueixen sense aprovar el decret que permetria
desenvolupar la Llei d’ordenació del transport marítim de les
Illes, d’importància cabdal per a Formentera; incompleixen els
seus propis compromisos en el si de la ponència tècnica per al
traspàs de la promoció turística.

A la segona reunió, Sr. Conseller, que va tenir lloc a
principis de febrer, vostès es varen comprometre a elaborar una
proposta econòmica, compromís que no han complit, han passat
més de dos mesos i mig de la data marcada com a termini de la
ponència i els consells no tenen ni propostes ni respostes perquè
vostès ni tan sols per cortesia institucional han respost a les dues
solAlicituds d’iniciar els tràmits necessaris per prorrogar
novament el termini fixat, solAlicituds que els ha fet arribar el
Consell Insular de Formentera, ni tan sols per cortesia, Sr.
Martínez, vostès no han contestat. I mentre vostè, Sr. Conseller,
malgrat que a dia d’avui els consells no han obtingut ni cap
solució ni han rebut cap document de proposta econòmica per
part del Govern, ni s’ha produït cap mena de contacte per
continuar les negociacions, vostè segueix afirmant en diferents
declaracions que té assegurada la partida econòmica per al
traspàs d’aquestes competències i que aquest traspàs es faria
efectiu abans de juny, la qual cosa ja és manifestament
impossible. Ens preocupa i ens preocupa i molt, la seva manera
de procedir, Sr. Martínez. 

Pot explicar com, si encara no s’ha arribat a un consens
entre els consells i el Govern, que no hi ha ni un sol acord
econòmic, ni un sol acord, tampoc, en quines són les funcions
i serveis inherents a la promoció turística que es traspassi, en
base a quins paràmetres ha calculat vostè la partida econòmica
suficient per als consells, si no té cap acord? M’ho pot explicar,
Sr. Conseller?

Miri, i per acabar, Sr. Martínez, li preg que a la seva
resposta realment em respongui i m’ho expliqui i no s’ocupi de
posar el retrovisor, perquè si és cert que no es va fer el traspàs
efectiu de competències en la legislatura anterior, també és cert
que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

...hi havia la sensibilitat suficient per dotar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, vostè em parla
de dos anys o tres anys i dos consellers, vostès en quatre anys i
quatre consellers...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...no varen iniciar absolutament res. Vostès no varen iniciar
absolutament res i des de l’any 2007 estatutàriament vostès
podien iniciar les transferències de la competència...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, per favor!... Sra. Font, per favor!

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

...això és la realitat i vostè ho sap perfectament.

Miri, li diré...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deixin intervenir, per favor, el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Li diré, vostè sap que l’any passat es va anunciar la voluntat
d’aquest govern per iniciar el procés de transferències de
competències. Es va... dia 9 d’agost, el Consell de Govern va
aprovar la iniciativa; dia 4 de desembre es va constituir la
Comissió Mixta de Transferències i es varen designar els
membres de la ponència; dia 31 es va constituir la ponència i es
varen aprovar -vostè diu que no s’ha aprovat res-, es varen
aprovar els principis generals; dia 12 de febrer va tenir lloc la
primera reunió de la ponència i el 24 de febrer la segona; l’11
de març hi va haver una darrera ponència i dia 31, com vostè ha
dit, va acabar el període sense un acord i en aquests moments
s’estan valorant els punts de discrepància i vostè ho sap
perfectament. I jo vaig ser a Formentera fa unes setmanes i vaig
parlar amb el president del consell insular respecte d’aquest
tema.

A més, vostè diu que la voluntat, jo he dit que la voluntat
d’aquest govern és que el mes de juny pugui ser efectiva la
transferència de competències per poder tenir uns pressuposts
cadascun dels consells insulars per desenvolupar les
competències l’any que ve, però la voluntat ha de ser de totes
les parts, d’aquest govern i de cadascun dels consells insulars.
Per tant, no és cert que és per voluntat nostra que no sigui així.

Li diré a més que el consens, pel que fa als principis
generals els quals són l’eliminació de duplicitats i aplicació
d’economies d’escala, està aprovat per la pròpia ponència. No
li doni més voltes. La voluntat d’aquest govern és que siguin
efectives les transferències de competències de promoció
turística, que estatutàriament és així. Nosaltres, és la voluntat i
intentarem que siguin efectives i vostès en quatre anys i quatre
consellers no hi varen fer res. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 6129/14, (rectificada
mitjançant l'escrit RGE núm. 6146/14), de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a valoració de la gestió del Govern en matèria
d'hisenda i pressuposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 6129/14, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 6146/14, relativa a valoració de
la gestió del Govern en matèria d’hisenda i pressuposts, que
formula el Sr. Marc Pons i Pons. Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tres anys de govern, tres
anys sense diàleg, Sr. President, li feim una crida unànime al
diàleg amb el sector educatiu. Tres anys de legislatura, Sr.
Conseller d’Hisenda, i al llarg d’aquest temps hem vist un
govern que defineix i executa les seves polítiques a cop de
retallada social, que a la vegada incrementa el seu deute com
mai cap altre govern ho havia fet i que es mostra incapaç de
reclamar i aconseguir els recursos econòmics que pertoquen a
la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Davant aquesta realitat, repetida al llarg d’aquests tres anys,
voldríem demanar-li, Sr. Conseller, si vistes totes les retallades
executades per vostès encara es creuen la falAlàcia que han fet
més amb menys, si davant les històriques xifres d’endeutament,
el Govern, i vist que aquest endeutament no atura de créixer, si
encara troben que no han gastat allò que no tenien i vista la
incapacitat del Govern d’aconseguir recursos de l’Estat, si
encara creuen que el Govern ha anteposat els interessos dels
ciutadans de les Balears per damunt de les ordres que els arriben
des de Madrid. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, definitivament sí, però no
el sorprendrà que jo digui i faci una valoració positiva de l’acció
de govern en matèria d’hisenda i pressuposts perquè ja sap vostè
que els més adients per fer una valoració, tant de la tasca del
Govern com de la seva poca tasca d’oposició, són els ciutadans
de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Fum de formatjada, que deim a Menorca, Sr. Conseller,
afirmacions que no es corresponen amb la realitat i que tan sols
pretenen amargar-la.

Els posaré alguns exemples, en aquesta legislatura de tanta
retallada de serveis i infraestructures, vostès porten el rècord
d’endeutament, de fet quan acabi aquest any hauran superat els
7.000 milions d’euros de deute, rècord històric, Sr. Marí. I el
pitjor és que mentre s’endeuten a nivells endimoniats Balears és
a la cua d’inversions estatals i és que mai el Govern d’Espanya
havia invertit tan poc a les Balears i tant a Castella.

Mentre continuen endeutant-se, els nou consellers i el seu
president han estat incapaços en tres anys de presentar un sol
projecte d’inversió pública davant el Govern de l’Estat, a l’hora
que han renunciat a les inversions estatutàries, o han mentit a
aquesta cambra quan han assegurat que tenien un règim especial
per a Balears quasi fet i que el mes de març del 2014 estaria
aprovat, quan la realitat és que a dia d’avui encara fan els
estudis previs, el que suposa una renúncia clara a la millora dels
recursos de la insularitat. O podríem continuar rallant de les
retallades ja consolidades a la Llei de finançament dels consells
insulars, o que han estat incapaços de negociar un bon sistema
de finançament per l’Estat.
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En definitiva, Sr. Conseller, aquesta és la mala herència que
vostès deixaran, no només deixaran més deute del que varen
trobar; no només deixaran menys serveis dels que hi havia, sinó
que també deixaran molta conflictivitat social...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, la màxima preocupació
del Govern del president Bauzá durant aquests tres anys
d’intensa feina ha estat i és estar a l’alçada del gran esforç que
fan els nostres conciutadans, i això en matèria d’hisenda i
pressupostos significa: primer, resoldre la situació de fallida a
la nostra comunitat el juny de 2011, amb pagament de 1.347
milions d’euros als proveïdors, que vostès varen deixar penjats;
segon, complir els pressupostos que aprova aquest parlament,
només mínima -mínima- desviació de 80 milions d’euros el 12,
estalvi de 44 milions d’euros sobre l’objectiu de dèficit el 13;
tercer, significa resoldre el finançament dels consells insulars
pendents des del 2007, vostès que presumeixen tant de diàleg,
que són incapaços de dialogar entre vostès mateixos, ...

(Remor de veus)

... no varen poder arribar a l’acord; quart, significa que en
tres anys de feina hem situat Balears a l’any 2013 més prop que
mai en la inversió territorialitzada de l’Estat, 74 euros per càpita
per baix de la mitjana, vostès, 88 euros per càpita per baix de la
mitjana. Significa també, en matèria tributària, prendre les
decisions que vostès, que dialoguen tant, però que són incapaços
de dialogar amb vostès mateixos, no varen saber prendre en
matèria tributària  l’any 2011 i la vàrem haver de prendre
nosaltres a l’any 2012, fent a més que el nostre sistema fos més
progressiu en matèria de transmissions patrimonials i en matèria
de cànon de l’aigua, fent a més què, fent que no pujàs l’IRPF,
ni pujàs successions i donacions, per deixar més renda
disponible als ciutadans.

I significa que en tres anys hem incrementat l’endeutament,
dades del Banc d’Espanya...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

...un 34% i vostès en quatre anys, un 123%. En l’any que
queda de legislatura ni volent arribarem a les quotes de
malbaratament i deutes impagats que vostès varen deixar. I tot
això sense la seva ajuda, sense les seves paraules d’alè i
esperança als ciutadans de les Illes Balears.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 6138/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a qualitat de les aigües marines.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta RGE núm. 6138/14, relativa a qualitat de les
aigües marines, que formula la Sra. Margalida Serra i
Cabanellas del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tenir cura del nostre entorn,
el nostre medi ambient, les nostres platges o les nostres aigües
ha de ser una de les apostes d’aquest govern si tenim en compte
que el sector turístic és la principal font d’ingressos d’aquesta
comunitat. És per això que tots els controls que es puguin fer
des de totes les conselleries són més que necessaris.

Des de la Conselleria de Salut, per donar compliment a la
Directiva Europea 2006/7 i al Reial Decret 1341/2007, es
controla la qualitat de les aigües de bany amb l’objectiu de
protegir la salut humana, conservar i millorar el medi ambient
i a la vegada, com a conseqüència dels controls i dels seus
resultats, qualificar l’estat sanitari de les nostres platges. Els
controls periòdics i planificats durant tot l’estiu ens permeten
detectar i identificar possibles fonts de contaminació i per tant,
protegir els banyistes en possibles situacions que puguin sorgir
i informar tota la població sobre l’estat de qualitat de les nostres
aigües. 

La detecció de la contaminació i la identificació de les seves
causes fa que es prenguin mesures de manera coordinada amb
els ajuntaments per tal d’eliminar o minimitzar les causes que
ho provoquen. Els ajuntaments coneixen la situació sanitària de
les seves platges i al mateix temps aquests resultats són a
disposició de tots els ciutadans. 

Tenint en compte que a l’any 2013 un 93% de les aigües
analitzades tenen la valoració d’excelAlent, a més de tenir una de
les millors platges valorades del món, Sr. Conseller, li
demanam: quines mesures adopta de cara a aquest estiu la
Conselleria de Salut per tal de garantir la qualitat sanitària de les
nostres aigües de mar? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, les mesures
no són noves, es vénen fent des de ja fa bastants d’anys i per
enguany el que tenim previst és analitzar 158 zones de bany,
194 punts de mostreig dels quals 115 són a l’illa de Mallorca, 31
a Menorca, 41 a Eivissa i 7 a Formentera, aquestes són les
ordinàries, i si se’n necessiten d’extraordinàries per causes
sobrevingudes també s’ampliaran.
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Vull agrair la tasca que fan els tècnics de sanitat ambiental
que depenen de la Direcció General de Salut Pública,
l’important és actuar de forma coordinada amb els ajuntaments
per tal de solucionar aquestes causes sobrevingudes que poden
venir i a més projectar una bona imatge de les nostres platges
que incrementen el nostre atractiu turístic.

Dins les competències de la Direcció General de Salut
Pública existeix la de vetllar per aquesta salubritat de les aigües
de bany tant pels nostres ciutadans com pels turistes que vénen.
Per tant el que feim és actuar en quatre punts fonamentals: el
primer, en la detecció de determinats microorganismes, amb la
detecció analítica de les mostres d’aigua que agafam, després
fer una inspecció també de l’arena, unes condicions
meteorològiques que vagin en consonància amb l’avis que es
doni als banyistes i en definitiva, el que volem és incrementar
la seguretat dels que gaudeixen de les nostres platges. Ho feim
des del mes de maig fins al mes d’octubre i crec que això
redunda a poder projectar després aquesta millor imatge
turística.

És una tasca interdepartamental que crec que ajuda que la
principal font d’ingressos de les nostres illes no es vegi
perjudicada i per tant, des de Salut el que hem de fer és millorar
la imatge de cara a les temporades que vénen.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 6143/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte sobre Aparador turístic
intelAligent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta RGE núm. 6143/14, relativa a projecte
sobre l’aparador turístic intelAligent, que formula el Sr. Gabriel
José Martí i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. La meva pregunta va dirigida al
conseller de Turisme. Després de tres anys de feina conjunta
amb el sector turístic tenim un Pla integral de turisme
consensuat; després de tres anys de feina tenim una Llei
turística fruit de les aportacions del sector turístic; després de
tres anys de feina batem rècords de passatgers als aeroports de
les Illes Balears; després de tres anys de feina s’allarga la
temporada turística; després de tres anys de feina la despesa
turística és superior a fa tres any; després de tres anys de feina
s’ha demostrat que es pot promocionar amb menys doblers a les
fires turístiques i tenir millors resultats; després de tres anys de
feina el sector turístic aprova amb nota la gestió duita a terme
des de la Conselleria de Turisme i Esports; després de tres anys
de feina, ara ens queda fer el darrer esforç per arribar al final de
legislatura amb els deures fets, i poder afirmar l’any que ve que
després de quatre anys de feina hem complit tots els objectius
marcats.

I un dels darrers objectiu és ser impulsors d’una nova
filosofia de gestió turística i líders de promoció turística
tecnològica. Per aquest motiu, li deman, Sr. Conseller, si ens pot
explicar el contingut del projecte que s’ha formalitzat des
d’ATB, l’Agència de Turisme Balear, relatiu a l’Aparador
turístic intelAligent.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè diu, després
d’aquests tres anys hem arribat també a un projecte que a més
serà el futur, a mig i a llarg termini, de qualsevol tipus de gestió
en el sector turístic, i que aquest Aparador turístic intelAligent és
molt més que un projecte tecnològic ja que és un canvi de
filosofia en la gestió turística. 

Actualment la informació turística està emmagatzemada en
diferents ubicacions i per això la primera premissa en què neix
aquest projecte és poder disposar de tota aquesta informació o
conèixer la seva localització per poder accedir-hi i poder-la
gestionar. L’essència de la informació turística, sigui qui sigui,
qui la gestioni és local, perquè és el territori on es genera
l’activitat turística, per això, l’Aparador turístic canalitza
aquesta informació provinent de les entitats locals, la consolida
i permet la seva difusió baix una perspectiva global, però
sempre des del metre quadrat de territori.

Poder disposar d’un inventari catalogat farà possible
analitzar la demanda d’informació turística i personalitzar
experiències dels turistes i incrementar la seva satisfacció, tenir
informació geolocalitzada, segmentada amb un elevadíssim
component visual i una experiència d’usuari atractiva, diferent
i innovadora, explotar la informació baix diferents formats en
funció del seu objectiu, promocionar les Illes a fires, divulgar
les destinacions turístiques a internet, complimentar informació
dels actors turístics o generar experiències atractives. I per una
altra part, permetrà que els empresaris adaptin els seus
productes, reinventar-los o generar-los d’acord amb l’esmentada
anàlisi. Per això, és un sistema totalment obert a les necessitats
dels empresaris, emprenedors i administracions públiques.

En definitiva, és un projecte innovador que disposa del
consens de totes les administracions públiques involucrades,
també de tot el sector privat i és útil per a ciutadans, visitants,
empresaris i emprenedors i administracions.
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En relació amb aquest projecte, s’acaba d’adjudicar el
contracte que té com a objectiu desenvolupar-lo, tant el disseny,
el desenvolupament de qualsevol tipus d’aplicació i gestió i la
implementació de les peces del sotfware necessàries per
completar el sistema d’informació, tenim previst
aproximadament que el primer trimestre de l’any 2015 estigui
en total funcionament.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 6125/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració de la gestió del Govern en
matèria de política social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 6125/14, relativa a valoració de
la gestió del Govern en matèria de política social, que formula
la diputada Sra. Conxa Obrador i Guzmán del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Família i Benestar Social,
com valora la gestió del Govern en matèria de política social
durant aquests tres darrers anys?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té a paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta, gracias, diputada. Creo que se
ha gestionado una situación muy difícil y complicada, de forma
responsable, en la que se han conseguido avances en política
social y con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de
las personas. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Primer de tot una consideració, per respectar
les formes el primer que s’ha de respectar és el diàleg, Sr.
Gómez. 

Miri, Sra. Consellera, les polítiques de retallades del seu
partit, l’atur, la precarietat laboral i la reducció dels salaris han
estat el punt de partida d’un programa polític cap a la pobresa
i l’exclusió. El balanç d’aquests tres darrers anys de polítiques
socials és més que negatiu.

La pregunta clau que s’haurien de fer vostès: s’ha reduït la
desigualtat? Han millorat les condicions de vida dels balears?
La resposta és no, Sra. Consellera. Avui les persones amb
dependència perden drets, prestacions i serveis perquè així ho
han decidit vostès.

I li posaré un exemple, Michel és un nin mallorquí de 14
anys, amb una paràlisi cerebral que l’obliga a utilitzar cadira de
rodes i a rebre un suport constant, perquè no pot estar tot sol ni
un moment, enguany la seva conselleria, vostè mateixa, li ha
reduït el grau de dependència i l’ajuda econòmica. Aquesta és
la seva resolució que ha fet la conselleria que vostè dirigeix.

D’altra banda, mentre la demanda dels serveis socials ha
crescut un cent per cent han disminuït els titulars de la renda
mínima. Avui, increïblement, hi ha 1.500 beneficiaris menys
que fa tres anys. Per coronar aquest llegat Sra. Consellera, el seu
patètic silenci davant el clam institucional i social de què
s’obrin urgentment els menjadors escolars durant les vacances
per garantir almanco una menjada en condicions als infants
balears que viuen sota el llindar de la pobresa. Les famílies, els
infants i els majors sense recursos són els destinataris d’una
herència enverinada per la manca de voluntat d’aquest Govern
de desenvolupar unes polítiques socials que passin per damunt
d’una austeritat que ha creat més desigualtats i que ha cronificat
la pobresa a les Illes Balears. 

Vostè no pot oferir solucions Sra. Consellera, sap per què?
Perquè vostès són el problema. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera quan vulgui.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, Presidenta. Diputada, en tres años de
Gobierno podemos destacar, por ejemplo, que se ha aumentado
el presupuesto en plazas de discapacidad un 24%. Se han puesto
en marcha nuevos servicios de dependencia. Se ha llegado al
máximo histórico de personas en el sistema de dependencia. Se
ha destinado más presupuesto a la nómina de dependencia,
llegando a 41 millones de euros. Se ha duplicado el servicio de
atención temprana. Se han creado nuevas plazas de
internamiento para menores. Se ha impulsado un nuevo centro
socioeducativo, también para menores. Se ha triplicado el
presupuesto del Plan de prestaciones básicas. Se ha aumentado
un 152% la renta mínima de inserción. Se ha aumentado más de
un 20% la atención a las familias. Se ha puesto en marcha el
Observatorio de la infancia y la adolescencia. La Oficina de
defensa de derechos del menor ha aumentado su actividad un
40%. Se han creado nuevas plazas de acogida para mujeres
víctima de violencia de género. Se han pagado las deudas a las
entidades sociales. Ha aumentado el presupuesto de servicios
sociales respecto al que ustedes dejaron en más de un 30%.

Sra. Obrador, estos son algunos de los ejemplos, datos
contrastados, que ha hecho este Gobierno...
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(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada per favor!

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

... en materia de servicios sociales.

Y le voy a decir una cosa, lecciones las justas, ¿qué hicieron
ustedes cuando el índice de pobreza sufrió su mayor aumento
aquí en Baleares, de un 288%... 

(Remor de veus)

¡Relájense por favor, relájense! ... un 288% de 2008 a 2011.
Rebajaron el presupuesto de servicios sociales.

Y no me haga demagogia, porque si empezamos a sacar las
cosas,...

(Remor de veus)

... debería saber usted que quien rebajó los baremos de
dependencia, y las revisiones que se están produciendo ahora
son acordes con esos baremos, fue el Sr. Zapatero en un decreto
de febrero del 2011, ... 

(Alguns aplaudiments)

... fue el Sr. Zapatero, y, si no, mírelo, Sra. Obrador, asuma
también las decisiones que hizo su partido. Y a pesar de esto, le
puedo decir que tras todo lo que hemos hecho en estos tres años
de Gobierno, sabemos que la situación de muchas familias y de
muchas personas sigue siendo difícil, y le puedo decir que este
Gobierno seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de
esas personas. Y en este sentido el presidente ya ha anunciado
que el presupuesto en servicios sociales volverá a aumentar el
año que viene. No como hacían ustedes, que lo rebajaban.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.9) Pregunta RGE núm. 6127/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració de la gestió del Govern en
matèria d'educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta RGE núm. 6127/14, relativa a valoració de
la gestió del Govern en matèria d’educació que formula la
diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació, vostè
no fa més d’un any que és al front de la Conselleria d’Educació
i tenim ja un conflicte educatiu obert que és el pitjor de la nostra
història democràtica, amb un docent en vaga de fam i sense que
donin ni una passa per iniciar el diàleg que demana aquest
docent. Aquesta és la seva herència.

Però vostès, volen que..., el que nosaltres volíem saber és la
seva valoració de la gestió educativa dels tres anys de Govern
del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre. Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com tot el
que fa a educació, evidentment els resultats no s’avaluen a curt
termini. Aquest Govern fa feina per augmentar les competències
lingüístiques dels seus alumnes i fa feina per disminuir el fracàs
escolar. I açò serà el que pesarà en el resum de l’educació
d’aquest Govern, i no altres coses, com pretén vostè.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no sé si fan feina o no fan feina,
no massa per cert. Ara del que estam segurs és que estam pitjor
ara que el 2011 i sobretot estam pitjor en educació. Vostès van
enganar els votants amb un programa electoral que pregonava
consens, però la realitat és que no han volgut escoltar ningú, ni
tampoc han volgut negociar. Diàleg ja, Sra. Consellera!

Vostès van prometre estabilitat normativa, però la realitat és
que les seves normes i les del ministeri seran derogades tot just
governin altres partits, perquè perjudiquen l’alumnat. Vostès
van prometre que els pares podrien elegir la llengua de
l’ensenyament i la realitat és que, malgrat la majoria opta pel
català, el TIL ho impedeix, marcant estrictament les hores d’una
i altra llengua. Vostès van prometre que els pares podrien elegir
el centre i la realitat és que si el centres públic i no hi ha places,
no es produeixen desdoblaments i són derivats cap a la privada.
A més, han disminuït els drets dels pares a intervenir en
l’educació dels fills, per la reducció de competències dels
consells escolars.
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Vostès van prometre reforçar l’autoritat del professorat i la
realitat és que aquest mai no s’havia vist tan menystingut com
en aquesta legislatura. I no és qüestió de recursos consellera,
perquè vostès han reduït els recursos a l’escola pública, però
han concertat més unitats a la privada. 

Vostès van venir de salvadors i la realitat és que la seva
herència és que estam pitjor ara que fa tres anys. La seva
herència serà la del caos, la del conflicte, la de la manca de
diàleg, la intransigència, la prepotència, en definitiva, un
engany.

(Remor de veus)

La realitat és que han desencadenat un atac frontal contra
l’educació i la llengua pròpia i el mateix desmantellament de
l’educació pública que porta a terme el PP a tota Espanya, un
desmantellament que pagarà l’alumnat molt car d’aquí uns anys.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, pitjor
de com estàvem l’any 2011 pot estar segura que no hi estarem,
perquè és quasi impossible!

(Remor de veus)

L’herència serà la que vostès han deixat i que nosaltres ara
hem de solucionar, i l’herència d’educació es veurà d’aquí uns
anys i veurem si els nostres alumnes augmenten les seves
competències lingüístiques i veurem si s’aconsegueix baixar el
fracàs escolar.

No em faci ganes de riure i em vulgui fer veure que en poc
temps açò és poc valorar, perquè vostè hauria de saber més que
ningú, que els resultats en educació es veuen a la llarga.

Miri, també li dic que volem negociar i les vegades que
facin falta, però hem de trobar interlocutors vàlids. Vostè és la
que vol dialogar, que diu que quan governin vostès derogaran
totes les normes? Açò és el diàleg de vostès? Els ho repetesc,
vostès no han dialogat mai, vostès no han volgut dialogar mai
amb el Partit Popular el qual representa, a Espanya i a Balears,
una gran majoria de la ciutadania. Per a vostès dialogar és
dialogar entre vostès, el pacte, però no dialogar amb l’altra
banda. Açò és el diàleg? No prediqui el que vostè no aplica.

No em ralli de desdoblaments perquè totes les escoles poden
fer un munt de desdoblaments interns, em doni exemples
concrets, li ho vaig dir un dia. Exemples concrets i jo li diré les
ràtios que tenen i li diré el professorat que tenen. Després en
podrem rallar.

I quant a l’autoritat del professorat, li diré que l’autoritat del
professorat, precisament la LOMCE la reforça.

I li diré una altra cosa, li diré una altra cosa sobre el
conflicte educatiu. Aquests dies s’està votant per part dels pares.
Sap vostè que el Ramis i Ramis, de 1.290 pares, 14 han anat a
votar. Sap què vol dir açò? Si les persones tinguessin aquest
conflicte tant dins la pell i fos tan important, tots anirien a votar.
Sap què vol dir açò? Que els pares el que volen és competència
del seus fills, volen una bona educació i no problemes polítics,
que és el que vostès pretenen, açò és el que vol dir; que tenen
dret a votar, però queden a ca seva perquè creuen que es fa el
que es fa i correcte. I s’ha acabat de donar la veu de tots els
pares a quatre persones polítiques que volen dirigir ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci senyors diputats per favor! Silenci!

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

... la voluntat de tots els pares.

Per tant, la voluntat dels pares es veu a les urnes, amb un
cens complet. No aquí amb el que vostès diuen o pretenen que
passa a la societat balear, que no és així. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

I.10) Pregunta RGE núm. 6126/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a valoració de la gestió del Govern en matèria
d'incompatibilitats.

Desena pregunta RGE núm. 6126/14, relativa a valoració de
la gestió del Govern en matèria d’incompatibilitats que formula
la diputada Sra. Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, la principal
característica d’aquest Govern és la manca de diàleg i la
insensibilitat. En aquests moments tenim una persona en vaga
de fam fa més d’un mes i vostè com si plogués. En aquest
moment el Tribunal Superior de Justícia delibera sobre la
incompatibilitat del president i ell com si plogués. Aquesta
indiferència impostada tendrà conseqüències i no vull parlar de
les jurídiques, perquè aquesta és una competència del tribunal,
però sí de la part política.

Després de mentir i ocultar informació a aquest Parlament,
creu Sr. Vicepresident que la seva política d’incompatibilitats,
amb informes fets a mida, ha estat adequada? Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern per respondre.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, nosotros,
este Gobierno no hace valoraciones sobre la adecuación o no de
sus acciones de gobierno a la ley. Simplemente cumplimos con
la legalidad y punto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, vostès no fan
valoracions de res? Aquest és el resultat del Govern que tenim.
Però sap quin és el problema? No és el de la incompatibilitat
jurídica de la farmàcia, o dels negocis del Sr. President, el
problema real és la incompatibilitat del president amb els
ciutadans als quals representa. El Sr. Bauzá no estima aquesta
terra, ni la seva gent, ni la nostra llengua, aquesta és la vertadera
incompatibilitat del Sr. President.

I el més greu de tot Sr. Vicepresident, avui el Sr. Bauzá,
després de tres anys, està ja amortitzat, el món de l’educació, de
la sanitat pública, dels empleats públics i molts altres colAlectius
fan ja el compte enrera dels dies que queden d’aquest govern.
Ningú no li lleva la legitimitat de les urnes, per suposat, però
aquesta majoria absoluta no els legitima per ser insensibles a
una vaga de fam; 34 diputats no els legitima per fer una política
de favoritismes; no els legitima per crear problemes allà on no
n’hi ha, i no els legitima per odiar la nostra llengua i la nostra
gent. I ni allò ni tot el seu exercit pilota amb el hasthag
3anysdegoverndefeina, no ha pogut tapar la boca als centenars
de ciutadans que ahir clamaren “Bauzá dimissió”.

En definitiva, hem tengut un president interí i passi el que
passi en els tribunals avui, ja ha quedat deslegitimat per
continuar en el seu càrrec. Però és més, si el tribunal acorda
avui que tenim un president incompatible i no se’n va, amb
l’excusa de posar un recurs, aquesta serà la major estafa que
aquest govern haurà perpetrat contra la ciutadania.

A les seves mans està, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern per respondre.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Costa, en más de una
ocasión le he dicho que el presidente ejerce su función de
acuerdo con la más absoluta legalidad. Y su insistencia en este
tema se debe única y exclusivamente a la estrategia que ustedes
están manteniendo desde el inicio de la legislatura, de acoso y
derribo al presidente, de ensuciar el nombre, el buen nombre del
presidente, de un presidente salido legítimamente de las urnas,
que parece ser que usted es un tema que no termina de valorar
mucho.

Y le recuerdo que, a instancia de ustedes, el Consejo de
Gobierno instruyó un expediente de carácter reservado y que
concluyó precisamente diciendo que no se vulneraba ninguna
ley. Y usted sabe perfectamente que forma parte de ese
expediente, un informe de dos altos funcionarios independientes
que concluyen que el presidente es totalmente compatible para
el ejercicio de su función como presidente. Y usted puede decir
todo lo que quiera, pero eso no va a cambiar la realidad. 

Lo que sí debería hacer usted, Sra. Costa, es ser un poco más
respetuosa con la justicia, con las decisiones judiciales, con la
acción de la justicia, debería no intentar crear juicios paralelos.
Y sobretodo y muy importante, debería no intentar influir en las
decisiones judiciales. Porque, como usted muy bien ha dicho, -sí
señora-, como usted muy bien ha dicho, hoy es el día señalado
por el Tribunal Superior de Justicia para la valoración y fallo del
caso, y una muestra de respecto a la justicia y a la institución del
presidente, habría sido que usted hoy no formulara esta pregunta
que usted termina de formular. 

Y le diré una cosa más, Sra. Costa, en política no todo sirve,
en política no todo sirve. Y usted sabe perfectamente que al
presidente le adorna la más absoluta legalidad para ejercer como
presidente. Y usted debería ser más respetuosa con la
ciudadanía, con los ciudadanos que ustedes pretenden gobernar.
Y una manera de respetarles es no lanzarles mensajes de
manipulación.

Pero también le digo una cosa: qué se puede esperar de
quienes pusieron en riesgo nuestro estado del bienestar cuando
gobernaron, con el único fin de mantenerse en el poder. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 6139/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni relatiu a la xarxa d'alerta
escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta RGE núm. 6139/14, relativa a conveni
relatiu a la xarxa d’alerta escolar que formula la diputada Sra.
Catalina Palau i Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Les conselleries de Salut i Educació del Govern han signat fa
pocs dies un conveni per desenvolupar el programa Alerta
escolar balear. Aquesta és una iniciativa nova a la nostra
comunitat, encara que ja funciona a altres indrets d’Espanya,
com és el cas de Galícia, amb un èxit considerable.

L’objectiu a grans trets és coordinar esforços entre les àrees
de salut i d’educació, perquè dins l’àmbit escolar es pugui donar
una millor resposta per part dels docents a aquells infants que
pateixen determinades patologies, que requereixen d’una
intervenció immediata. I això serà possible mitjançant la
formació dels docents perquè disposin de coneixements de
primers auxilis sobre com han d’actuar en cas d’emergència en
els seus respectius centres educatius. 

Pensam que això és una eina fonamental per dotar els
docents d’una capacitat de reacció davant determinades
situacions que fins ara no tenien. Cada curs a les nostres illes es
donen casos a les escoles d’infants que pateixen determinades
malalties i que a un moment determinat poden patir una crisi.
Poder accelerar la resposta davant d’aquesta crisi, pot millorar-
ne el desenllaç i fins i tot salvar una vida.

I per això el nostre grup parlamentari considera que és una
feina molt positiva i li demanam al Sr. Conseller de Salut que
ens expliqui amb més detall, en què consisteix el contingut
d’aquest conveni i n’hi demanam la seva valoració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. La
valoració en aquesta nova iniciativa de la Conselleria de Salut
és molt positiva i ho deia a la resposta a la pregunta anterior, la
transversalitat que tenen determinades línies d’actuació.

Aquesta nova iniciativa el que permet és posar a disposició
dels docents que tenguin interès en formar-se per atendre una
urgència per tenir un nin que requereix assistència mèdica,
posar els nostres professionals sanitaris a disposició dels centres
que ho requereixin, per tal de saber com atendre i incloem les
cinc patologies més freqüents que han d’atendre de forma
immediata.

Voldria deixar clar, en primer lloc, el fet que això no evita
que els professionals sanitaris s’hagin de desplaçar, nosaltres
activarem tant el 061 com els serveis d’urgència amb la mateixa
celeritat, el que feim és ser capaços de respondre encara de
manera més immediata. Posam aquests professionals per formar
els docents que ho demanin i farem aquesta formació per
centres educatius quan hi hagi un nombre de docents que
possibiliti fer cursos. Ho farem a les diferents illes.

I hem començat amb aquestes cinc patologies més freqüents,
com són l’asma, les alAlèrgies o les anafilaxis, l’epilèpsia o la
crisi convulsiva, les cardiopaties congènites o la diabetis, perquè
són aquelles que necessiten una major especialització per part
dels professors, per saber com atendre aquests nins que tenen
una dificultat sobrevinguda.

Per tant, jo crec que és una bona iniciativa, que comença a
partir de ja, ho posam a disposició de la Conselleria d’Educació.
Jo crec que hem d’anar de la mà les dues conselleries per tal
d’oferir aquesta millora per a tots i cada un dels nins que es
puguin veure en la necessitat d’aquesta assistència urgent. I per
tant, la valoració és molt positiva i és una bona iniciativa que
hem fet de la mà d’Educació. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 6137/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a jornades sobre la competència
plurilingüe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 6137/14, relativa a jornades
sobre la competència plurilingüe que formula la diputada Sra.
Aina María Aguiló i Garcías del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, si tota l’oposició es
torna unir per desbancar el Partit Popular faran el mateix que
varen fer anteriorment, tornaran derogar el Decret de tractament
de llengües, tornant 10 anys enrera i tornant a la immersió
lingüística. No faran res que no hagin fet abans. No faran res
que el Govern d’Espanya no hagi fet abans, recordam que el Sr.
Zapatero va derogar la LOCE, una llei orgànica que va du vuit
anys de feina i va tornar a la LOGSE, una llei orgànica que ja
havia fracassat a Europa. Per tant, Sra. Consellera, no faran més
que el que han fet sempre, derogar les lleis educatives del Partit
Popular.

L’AICLE, que és l’Aprenentatge Integral de Continguts i
Llengües Estrangeres, és una terminologia creada el 1994 per
David Marsh, per descriure un corrent de la lingüística aplicada,
que propugna que en els contexts escolars existeix un major èxit
en l’aprenentatge de les llengües estrangers, a través de les
matèries comunes, com per exemple la història o les ciències,
que per mitjà de currículums funcionals que es tracta d’una
manera aïllada i en situacions forçoses o inventades com a
assignatures independents.
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L’AICLE s’ha convertit en un fenomen en el món educatiu
a tota Europa en els darrers deu anys. La seva implantació
podria comparar-se amb el de la revolució de l’enfocament
comunicatiu de l’ensenyament de la llengua en els anys setanta.
La investigació en aquests camps ha demostrat també que el
multilingüisme a l’escola, aprofitant els recursos, les estratègies
i les destreses que du a terme l’alumne quan aprèn una llengua
o matèria a través dels currículums integrats de les llengües o
àrees no lingüístiques, contribueix de manera eficaç al
desenvolupament d’una competència comunicativa en llengües
que optimitza i facilita els aprenentatges posteriors. Si torna a
governar l’esquerra tornarem enrere i, als alumnes, no els
donarem aquesta oportunitat.

Tot això, evidentment, trobarem dificultats, interrogants en
aquest camí progressiu de voler implantar el mètode AICLE en
els nostres centres educatius. Totes aquestes reflexions les
podrem trobar a les jornades com per exemple les celebrades
recentment a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular li formula
la següent pregunta: quina valoració fa la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats de les jornades “La
competència plurilingüe en un món obert” celebrades
recentment?

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. La
valoració, com no pot ser de cap altra manera, és molt positiva.
Hi han participat més de 150 docents de totes les Illes. Les
jornades van ser organitzades pel servei de formació contínua
de la Direcció General d’Innovació. Hi han participat directors,
caps d’estudis, professors que donen matèries no lingüístiques
en anglès.

Es va iniciar amb una intervenció del Sr. Antonio Rodríguez
Campra, president de la Confederació Espanyola de Centres
d’Ensenyança, que va recordar la importància de l’educació en
valors i dels hàbits d’estudi. Per altra banda un altre ponent va
ser la Sra. Isabel Pérez Torres, doctora de filologia anglesa per
la Universitat de Granada i experta en AICLE i en l’aplicació de
les TIC dins l’àmbit educatiu, i va posar en valor la importància
de la coordinació dins els mateixos centres entre els diferents
departaments.

Per altra banda va intervenir el British Council a través del
Sr. Rod Pryde, que és el seu director, i de Mark Levy, que van
explicar els avantatges precisament dels programes plurilingües,
les percepcions positives per part de professors i pares on s’han
aplicat aquests tipus de programes, els estudis realitzats a molts
de llocs precisament dient que és molt beneficiós aquest
sistema. I després també van intervenir quatre docents de les
nostres illes que van explicar i que apliquen precisament el
tractament integrat de llengües a la metodologia..., dins el
tractament la metodologia AICLE, i van explicar les seves

bones experiències i els bons resultats que s’obtenien amb el
tractament integrat de llengües i l’aplicació d’aquesta
metodologia. Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 6136/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dades de l'índex del comerç minorista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 6136/14, relativa a dades de l’índex
del comerç minorista, que formula la diputada Sra. Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. N’hi ha que fan molta feina de cara
a la galeria, de màrqueting, camisetes i adhesius, però la política
és quelcom més seriós, i els bons polítics són els que la seva
feina parla per ells, i això es demostra amb dades objectives
irrefutables. 

I està clar que els de “com pitjor, millor” continuen negant
les evidències d’un canvi de tendència per al qual han fet tot el
possible per fer-lo fracassar, però la realitat s’imposa, i ja fa
mesos que anam coneixent dades positives en diferents àmbits,
i avui volem parlar del comerç minorista, un sector que acusat
de manera especial els efectes de la crisi, però un sector que
segons les darreres dades indiquen torna a millorar quant a
vendes, unes vendes que el 2013 es van incrementar un 2,8%,
essent l’única comunitat en què es produeix aquest increment,
que romp amb una tendència que des del 2007, mes rere mes i
any rere any, anaven caient les vendes. A més, el fet que siguin
ja tretze mesos consecutius d’increments, fan que els empresaris
s’animin a contractar, com demostra el fet que l’ocupació del
sector del comerç minorista només va créixer a les Balears, un
0,4%, i a la comunitat valenciana, un 0,2.

Perquè si no hi ha activitat econòmica no hi ha feina, si no
hi ha feina no hi ha consum, i això sempre millora amb les
polítiques del Partit Popular, i cau en picat quan governa una
esquerra que creu que pot aconseguir la generació de riquesa
mitjançant plans, pegats i deute del sector públic, però sense
pagar factures ni apostar per les reformes.

En definitiva, tres anys de feina a molts de fronts i uns
resultats que indiquen que, si bé queda molt per fer, el camí
iniciat és l’encertat. 

A més, a tot això cal afegir la propera llei de comerç, que
regularà matèries com ara les zones de gran afluència turística,
el concepte de gran establiment comercial, els horaris de festius
o els plans directors, temes als quals fins ara ningú no havia
donat resposta, perquè aquí l’esquerra recepta un diàleg que no
practica, perquè prediquen molt però no resolen res, i perquè el
seu balanç de la seva gestió és sempre suspens, suspens pels
ciutadans.
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Per això li demanam, Sr. Conseller, la seva valoració de les
dades de l’índex de comerç minorista que hem conegut
recentment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sra. Diputada, el sector comercio lleva un
mes más, y ya son trece en el ámbito de crecimiento de la
facturación, en indicadores positivos, y doce meses en
indicadores de generación de empleo. Desde su peor momento,
que fueron los años 2007-2012, que los indicadores mes a mes
iban decreciendo, perdiendo empleo, vendiendo menos, estamos
en un cambio de tendencia que empezó hace trece meses si
hablamos del sector comercio, pero si lo metemos dentro del
sector servicios seguimos estando en trece meses de creación de
empleo y de crecimiento en las ventas.

Si todo esto lo llevamos a otros indicadores, y por ejemplo
en materia de desempleo, que llevamos diecinueve meses
disminuyendo los datos del parto, diecinueve meses, 15.000
personas menos inscritas en el SOIB, 15.000 personas menos de
los momentos más complicados, y trece meses creando empleo,
si lo llevamos a otros indicadores que llevan día a día a decirnos
que el cambio de tendencia está consolidado, este gobierno ha
sido capaz, y decimos este gobierno, porque si comparamos con
otras comunidades este gobierno ha sido capaz de liderar el
cambio, de implementar las acciones correctivas que se
necesitaban, de trasladar al ciudadano lo que correspondía y
hacer el trabajo durante tres años para estar donde estamos hoy.

Tenemos mucho trabajo por delante, pero este gobierno ha
sido capaz de cambiar la tendencia, liderarlo en referencia al
resto de las autonomías, y cada mes obtendremos mejores
indicadores y sabremos que el indicador de confianza
empresarial y el indicador de confianza del consumidor están
siendo positivos y mejor que el resto de las comunidades,
porque de verdad la ciudadanía y el empresario confían en el
cambio que este gobierno ha producido.

Muchas gracias.

I.14) Pregunta RGE núm. 6128/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració de la gestió del Govern en
matèria de salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 6128/14, relativa a valoració de la
gestió del Govern en matèria de salut, que formula el diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia. El diàleg i la negociació són uns valors
democràtics. Crear un conflicte, menysprear tota la comunitat
educativa i negar el diàleg, dóna l’alçada democràtica d’aquest
govern.

Sr. Conseller de Salut, l’àmbit de la salut pateix una gestió
caòtica i els ciutadans sofreixen un retrocés en atenció sanitària.
Com valora vostè la gestió del seu govern en matèria de salut
els darrers tres anys?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. És important
valorar que al començament d’aquests tres anys el que vàrem
haver de fer va ser una anàlisi de com ens deixaven les coses, i
aquesta situació, l’anàlisi de situació que vàrem haver de fer ens
va condicionar. Vàrem haver d’aplicar reformes, vàrem haver
de prendre mesures inajornables per a la sostenibilitat del
sistema de salut públic d’aquestes illes. Eren inajornables les
reformes i les mesures perquè s’havia de prendre consciència de
quina era la situació real i el  mal que hi havia en el Servei de
Salut quant a despesa.

Per tant aquests tres anys han vengut, en primer lloc,
condicionats per l’herència rebuda, els dos primers anys han
estat dos anys complicats, han estat dos anys d’aplicar aquestes
mesures i reformes, i el tercer any, com bé deia abans un
diputat, s’ha aconseguit fer més amb manco. A la Conselleria de
Salut hem presentat resultats de nombre d’intervencions
quirúrgiques, de nombre de consultes externes, d’increment de
les proves diagnòstiques, i vostè sap que ni la legislatura
passada no eren capaços de fer tantes intervencions
quirúrgiques, tantes consultes externes i tantes proves
diagnòstiques com aquest darrer any en els hospitals públics
d’aquesta comunitat, i per tant el resum és que després de dos
anys de mesures inajornables per garantir la sostenibilitat del
sistema, aquest tercer any s’han començat a veure els resultats
de fer més amb manco, utilitzant les paraules d’un diputat seu
que ha pregunta prèviament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Primer, una gran retallada pressupostària i de despesa.
Després, 1.200 professionals al carrer; pèrdua de drets laborals
i retributius; imposició d’una taxa per la targeta sanitària; el
cèntim sanitari, i els ciutadans ja no tenen garanties per demora
i no tenen la defensora de l’usuari. Una important baixada
d’activitat assistencial al llarg d’aquests darrers tres anys.
Tanquen els centres de salut a les 5 i mitja, i vostè va voler
tancar l’Hospital Joan March i el General. Varen prometre
baixar les llistes d’espera i avui en dia la realitat és que han
passat de 51 dies a 114 dies per a una intervenció quirúrgica, o
de 30 a 99 dies per a una consulta externa. Ha arribat a
aconseguir que més de 125.000 persones estiguin en llistes
d’espera. I els ciutadans estan venuts: no saben quan entren i no
tenen on poder reclamar. 

Però la vertadera cara sanitària del PP s’ha vist també amb
vostès. Han llevat el dret a l’atenció sanitària amb caràcter
universal; ha retirat la targeta sanitària a 20.000 persones, que
ja no tenen assistència regularitzada. Han introduït els
copagaments, per primer cop els nostres pensionistes els
paguen; d’aquí surt el seu estalvi, de la butxaca dels ciutadans.
Pensionistes, malalts crònics, colAlectius vulnerables, malalties
rares són els que més pateixen i la salut dels quals se ressent
més. 

Hi ha un deteriorament important, i en salut la seva gestió ha
suposat un retrocés. Els ciutadans ja ens diuen que és el tercer
problema per a ells. Demà en el Consell Interterritorial veure
què diu de la Llei de l’avortament. A la comunitat de les Illes
Balears el 80% ha dit dret a decidir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Com he dit, dels tres anys dos han
hagut de ser de mesures i de reformes inajornables perquè uns
altres no varen voler reconèixer quina era la situació, i li ho diré
amb l’anàlisi que vostès deixaren.

Vostès l’any 2010, perquè em parla de retallades, tenien
1.149 milions d’euros de pressupost inicialment aprovats; se’n
gastaren 1.394. Això es diu viure per damunt les possibilitats
que un tenia i fer creure als ciutadans impossibilitats que tenien
a l’hora de prestar. Un altre ha hagut d’afrontar aquesta situació
i pagar allò que varen deixar pendent, perquè del deute del
Servei de Salut ja se n’ha parlat molts de pics. 

D’aquests 1.149 milions d’euros que tenia vostè inicialment,
la conselleria en aquest moment en té 1.168; per tant, increment
pressupostari en el pressupost inicialment aprovat, ha existit?,
sí. Aquest govern està compromès amb la sostenibilitat del
sistema públic de salut, i així ho demostren les dades de més
consultes, més intervencions i més proves, que vostè no va ser

capaç de fer ni tan sols pagant activitat extraordinària. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 6142/14,de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés de revisió del Pla
d'ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 6142/14, relativa a procés de
revisió del Pla d’ocupació, que formula la diputada Sra. Maria
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Govern de José Ramón Bauzá ha demostrat durant aquests tres
anys de feina la seva capacitat de diàleg i interlocució amb els
agents socials de Balears, perquè ha sabut impulsar i pactar les
mesures de reactivació econòmica i marcs normatius tan
importants com són, entre altres, la primera llei de comerç, la
nova llei de mines i el Pla d’ocupació.

En relació amb aquest pla per al 2014-2017 també volem
destacar la capacitat d’acord i enteniment del conseller
d’Economia i Competitivitat, que ha aconseguit l’aprovació de
la mesa social tripartida. CAEB, PIME Balears i Comissions
Obreres ha fet aportacions amb voluntat de colAlaboració i
participació, una actitud positiva impulsada i afavorida per la
conselleria que ha donat com a resultat final un text millorat.

Lamentablement el sindicat UGT s’ha desmarcat de l’ample
acord d’un instrument que consta de 200 mesures per a cinc
colAlectius concrets; tot açò, juntament amb la corresponent
dotació pressupostària, farà realitat una bona política de creació
de nous llocs de feina a les nostres illes.

El Grup Popular vol felicitar el conseller Joaquín García
perquè el Pla d’ocupació té en compte la singularitat de cada illa
i les demandes de cada model productiu per atendre accions
específiques.

Per tant, Sr. Conseller, com pensa el Govern mantenir el
caràcter participatiu, obert i dinàmic, d’aquest pla d’ocupació?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller. 

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sra. Diputada, yo creo que, empezando,
para responderle tendríamos que contextualizar, y es decir
diecinueve meses disminuyendo las cifras del paro, 15.000
personas menos en el paro que en los peores momentos, y trece
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meses creando empleo. Por tanto este gobierno, desde el inicio
de la legislatura y a través de un claro objetivo de su presidente,
puso en marcha acciones para que esto, que era lo más duro que
estaba sufriendo nuestra sociedad, que era el desempleo, pudiera
tener remedio.

A partir de ahí se han ido desarrollando actuaciones, y una
de ellas, también a compromiso del presidente, fue desarrollar
un plan de empleo específico para trabajar con cinco colectivos
que esta crisis estaba afectando de forma muy importante:
jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, personas con
discapacidad y personas en riesgo de exclusión. 

Este plan de empleo aprobado a través de la comisión
tripartita, órgano y foro de consenso desde el primer momento,
órgano y foro que entendían que un plan necesitaba un proceso
de revisión claro porque los momentos van cambiando, los
recursos también, y podíamos medir las actuaciones para
mejorarlas, decidió, a través de una propuesta de uno de sus
componentes, Comisiones Obreras, crear la comisión de
coordinación y desarrollo del Plan de empleo, foro en el cual se
va a trabajar y seguir las actuaciones del Plan de empleo de
forma precisa y directa, foro en el que están incorporados todos
los órganos, todos los representantes de la mesa social tripartita,
todos, quien se ha sumado, que han sido todas las partes, y
quien no se ha sumado, que ha sido un representante de los
trabajadores, una organización empresarial que no ha querido
incorporarse, pero formará parte del foro porque los
necesitamos y porque es un documento de consenso.

¿Qué ha hecho el Gobierno además? Entendiendo que el
Plan de empleo es necesario y que tenemos que trabajar como
hasta ahora de forma coordinada, también ha creado una
comisión de seguimiento, que la hemos llamado Comisión
interdepartamental de empleo, porque el Plan de empleo ha sido
trabajo de todas las consellerias que tienen competencia, de
todas las consellerias que manejan recursos, y de todas las
consellerias que tienen claro que la prioridad es la generación de
empleo, que es todo el Gobierno. Esta comisión será
interlocutora de la mesa social tripartita a través de sus
componentes, y a lo largo del período 2014-2017 irán
trabajando de forma conjunta, en consenso, en trabajo, sabiendo
que realmente lo importante es trabajar por un fin, que es la
eliminación del desempleo.

Muchas gracias.

I.16) Pregunta RGE núm. 6134/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comitès de
desenvolupament de rutes dels aeroports de la nostra
comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 6134/14, relativa a comitès de
desenvolupament de rutes dels aeroports de la nostra comunitat
autònoma, que formula el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i
Mestre, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Dentro de su continua actividad para la
mejora de la conectividad de nuestras islas, este gobierno
constituyó los comités de desarrollo de rutas de cada aeropuerto
de nuestra comunidad, creados mediante convenios que el
anterior gobierno ni los había constituido, otra inactividad en
materia de conectividad aérea que ahora, estando en la
oposición, aparentando tener mayor interés, tanto reclaman e
intentan dar lecciones al respecto. 

En la constitución de los comités de rutas nuestra comunidad
fue precursora a nivel nacional, donde participan Govern,
consells, ayuntamientos de ubicación del aeropuerto,
Delegación del Gobierno, Cámara de Comercio respectiva y
AENA, creando, además, en una primera reunión, la comisión
técnica de cada comité de rutas. Otra vez la participación de
instituciones propias en tema de transporte aéreo en nuestra
comunidad la lleva a cabo un Govern del Partido Popular. Un
dato, la Secretaría del Comité de Rutas de Barcelona
corresponde a una consultoría aeronáutica, la Secretaría de los
comités de nuestra comunidad corre a cargo de un funcionario
de la Conselleria de Turismo.

El objetivo de los comités de rutas es canalizar actuaciones
promocionales del transporte aéreo, promocionando el destino
en origen y acciones para fortalecer la conectividad aérea,
incrementar pasaje y afluencia turística, reuniéndose de forma
periódica. La comisión técnica de cada comité de ruta ha
procedido a elaborar los respectivos planes bianuales para el
período 2013-2014, siendo la primera vez que se cuenta con un
plan completo preestablecido, propio de cada aeropuerto,
aprobándolo los respectivos comités de rutas. El cumplimiento
de estos planes bianuales están dando unos muy buenos
resultados, trabajándose ya en los futuros planes bianuales para
el período 2015-1016.

Debido a la estratégica labor que desarrollan estos comités
de rutas, creo que es importante conocer su actuación aquí,
dónde se da cuenta en sede parlamentaria. Por ello, Sr.
Conseller de Turismo y Deporte, le formulo la siguiente
pregunta: ¿podría explicar la última reunión de los comités de
desarrollo de rutas de los aeropuertos de nuestra comunidad
autónoma llevada a cabo recientemente?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, dia 26 i 27, com ha dit,
varen tenir lloc a Mallorca i a Menorca les reunions dels
Comitès de desenvolupament de rutes dels respectius aeroports.
A les dues reunions es varen plantejar diferents temes i com va
ser l’inici de la redacció dels plans biennals 2015-2016 dels dos
aeroports, per començar a treballar i veure quines accions es
duran a terme conjuntament.



6224 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 131 / 10 de juny del 2014 

 

També es va fer balanç del 2013, es varen constatar les
previsions d’aquest 2014 i es va remarcar la decisió d’AENA de
congelar les taxes aeroportuàries des d’aquest mateix 2014, així
com el manteniment de totes les bonificacions que fins ara han
estat aprovades.

Pel que al balanç del 2013 i a les previsions del 2014, a
l’aeroport de Palma, tal com es va constatar en el comitè, el
nombre de passatgers va créixer durant l’any 2013 un 0,45% i
especialment els mesos de març, maig i octubre.

Pel que fa al 2014, el nombre acumulat de passatgers entre
gener i abril es va incrementar un 1% respecte del mateix
període de l’any passat.

I per a la temporada alta, les previsions indiquen que
augmentaran els passatgers des del mes de maig fins al mes
d’octubre, tant els nacionals com els internacionals.

Respecte de l’aeroport de Menorca, s’ha constatat que a la
temporada baixa s’han mantingut les connexions amb Palma,
Barcelona, València, Madrid i Londres i s’han incrementat els
vols amb Madrid un 13%, amb Londres un 2% i amb Palma un
3% i, a més, s’ha incrementat el percentatge d’ocupació de les
aeronaus.

En relació amb la temporada alta, l’OSP Menorca-Madrid,
s’ha previst un increment global del 5% i també cal destacar
l’augment dels vols nacionals en un 6,7%; els procedents del
Regne Unit un 1,8%; els procedents de Dinamarca un 78% i els
de França un 500%. Durant la reunió de Menorca també es va
destacar que l’aeroport està entre els més ben valorats de la
xarxa d’AENA, amb un 4 sobre 5 a les enquestes de qualitat.

Avui, precisament avui és la reunió del Comitè de
desenvolupament de rutes d’Eivissa i les previsions són
igualment positives per a aquesta temporada.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 6135/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora econòmica i
recaptació tributària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dessetena pregunta, RGE núm. 6135/14, relativa a millora
econòmica i recaptació tributària, que formula la diputada Sra.
Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Dins
aquest balanç de tres anys del Govern de les Illes Balears no hi
ha cap dubte que els indicadors econòmics són els que marquen
el pols de la recuperació econòmica, de si empitjoram, de si
estam igual o de si milloram; de si es genera més oportunitat i
més confiança o no, en definitiva, de si estam en indicadors en
vermell i negatius o positius i en creixement.

El color vermell ja sabem a quin partit i a quin govern
corresponen, el govern que només dialogava entre ells mateixos,
per contra, el canvi de tendència amb indicadors, pesi a qui pesi
correspon a un partit i a un govern que és el Partit Popular i el
govern de José Ramón Bauzá. Ocupació, creixement econòmic,
dèficit, creació d’empreses, etcètera, són indicadors que estan
millor que fa tres anys i que milloren cada dia.

I avui volem parlar d’un d’aquests indicadors clarament
vinculat a l’activitat econòmica que és, precisament, la
recaptació d’imposts en aquest cas a nivell autonòmic. Tenim
cedits imposts que de forma directa la seva recaptació depèn de
l’evolució econòmica, un d’aquests, per exemple, l’Impost de
transmissions patrimonials, l’adquisició d’habitatges de segona
mà on, precisament a Balears, va tenir una caigudes tremenda
durant la crisi econòmica. No és l’únic, però sí que és un que
mostra la tendència. I perquè la recuperació econòmica suposa
majors ingressos impositius i majors ingressos públics, això
implica poder repartir riquesa al més desprotegit, generar
riquesa per poder-la repartir.

Per això, Sr. Conseller, volem saber la incidència d’aquesta
millora de l’activitat econòmica dins la recaptació d’imposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Portaveu, efectivament, la
realitat que vostè ha descrit és conseqüència de polítiques
equivocades al principi de la crisi econòmica i de polítiques
correctes durant aquests tres anys de feina. Les dades de
recaptació de determinats tributs, juntament amb altres dades,
com per exemple, que cream ocupació durant tretze mesos
consecutius, posen de manifest que a les Illes Balears ens
trobem en una situació de reactivació econòmica, de fet ja fa un
any que estam en una situació de reactivació econòmica. I
evidentment hem de ser prudents, però les dades són les que
són.

La recaptació de tributs propis i cedits va créixer l’any 2013
un 28,7% respecte de l’any 2012, vàrem passar de 414 milions
d’euros a 533 milions d’euros l’any passat. I la tendència es
confirma el primer trimestre de l’any 2014, tenim un creixement
en tributs propis i cedits del 8% respecte del primer trimestre,
igualment, de l’any 2013; és a dir, passam de 94 milions d’euros
l’any passat a 101,5 milions d’euros el mateix trimestre
d’enguany.
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La recaptació de la majoria de tributs creix, creix
especialment transmissions patrimonials; creix especialment
cànon de sanejament; es manté la recaptació per successions i
donacions.

És aquesta major activitat econòmica, aquesta major
activitat econòmica fa que cada vegada més gent sigui més
igual, que s’escurcin les desigualtats, perquè hi ha gent que té
feina enguany que l’any passat no la tenia, això són polítiques
d’igualtat. I és gent que s’incorpora també a contribuir amb els
seus recursos al sosteniment de les polítiques públiques, per
això és tan i tan important, per l’esforç que fa la gent, per això
és tan i tan important que els recursos el Govern els empri
correctament, sense artistades.

I en aquest sentit, també li vull dir que aquest increment
d’ingressos i la recaptació en tributs cedits i propis només
representa el 20% dels ingressos de la nostra comunitat, els
altres 80% dels ingressos de la comunitat venen d’un sistema de
finançament, que és tan i tan bo que enguany ens dóna 40
milions d’euros menys que l’any passat. Per tant, aquesta
situació fa que sigui necessari que continuem fent un esforç de
contenció en la despesa, en la despesa prescindible, per poder
acomplir l’objectiu de dèficit d’enguany i per poder continuar
o abandonar, com fem ....

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

... la resignació i el descrèdit.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 6131/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a dret a decidir el cap d'Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Devuitena pregunta, RGE núm. 6131/14, relativa a dret a
decidir el cap d’Estat, que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. És injustificable que un
president no vulgui parlar amb la comunitat educativa del seu
país, absolutament injustificable, com també ho és que avui no
hagi volgut ni contestar ni perdre ni un segon aquí fora amb els
portaveus de l’oposició, que li demanàvem per aquest tema...

LA SRA. PRESIDENTA:

S’atengui a la qüestió.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No sé si és prepotència o si és covardia, Sr. Bauzá.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Bauzá, la pregunta que li volia formular avui és si pensa
que els ciutadans i ciutadanes han de tenir dret a decidir el cap
d’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre. Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr. Barceló.
La veritat és que no ens sorprèn l’espectacle que fan vostès, ja
estam acostumats, i pensen que això és un circ, quan és una
cambra parlamentària.

(Alguns aplaudiments)

Però bé, i el més curiós és que qui demana diàleg és..., quan
ho demana és simplement perquè no es fa el que vostès volen.
Però jo entraré a la pregunta i nosaltres sí que continuarem fent
feina per al que ens importa, que són tots els ciutadans de les
Illes Balears.

Sr. Barceló, pens, crec i defens la legalitat i el compliment
de totes les normes que s’han aprovat en democràcia. Pens, crec
i defens la nostra Carta Magna, aprovada per part de les Corts
Generals l’octubre de l’any 1978 i validada amb un referèndum
popular el desembre del 1978. I crec en la Constitució, d’igual
manera que crec en la monarquia parlamentaria la qual està
basada i regulada també en la Constitució.

I precisament si nosaltres avui tenim un estat de dret
modern, democràtic, que cada vegada arriba a adquirir i a
aconseguir més quotes de benestar social i també és respectat a
tota Europa és, precisament, gràcies a la Constitució que
nosaltres tenim. Per tant, Sr. Barceló, jo sí que respect, defens
i crec en la Constitució.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta. Sí, la monarquia és una herència que ve del
franquisme, Sr. Bauzá, així de clar ho dic.

(Remor de veus)
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La majoria dels ciutadans no varen poder votar aquesta
Constitució, Sr. Bauzá, i la societat dels anys setanta a ara ha
canviat moltíssim, Sr. Bauzá. De fet, una recent enquesta diu
que la majoria dels ciutadans ja són favorables que hi hagi un
referèndum per decidir entre monarquia i república, i llavors els
ciutadans i ciutadanes votaran lliurament allò que vulguin, cosa
que a l’any 1978 no es va poder fer, eren llenties.

Sr. Bauzá, la democràcia participativa és imparable, els
ciutadans volem ser escoltats. Per què tenen por de què la gent
parli, per què tenen d’escoltar la gent a veure què és el que vol?

Miri, li dic una cosa, partits com el seu donen suport a
aquest règim, li donen suport. No saben el que passa en aquests
moments, Sr. Bauzá, no han entès res. La veu del poble els
passarà per damunt, Sr. Bauzá, és imparable, com li he dit, i els
passarà per damunt i el poble podrà dir què és el que vol, podrà
dir si vol que el règim continuï; podrà dir quina forma de govern
hem de tenir; podrà decidir si volem continuar o no i a quin
estat, totes aquestes qüestions han de poder ser triades
lliurament pels ciutadans i ciutadanes.

I si continuam tractant, o si continuen tractant els ciutadans
com a menors d’edat, com li deia, la voluntat del poble els
passarà per damunt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, només una
valoració, abans del franquisme hi havia monarquia, per tant no
és una herència del franquisme, la monarquia és en aquest país
des de fa molts anys.

(Remor de veus i petita cridòria)

I precisament..., precisament, Sr. Barceló, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors!

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

... després d’un procés d’una dictadura, una societat amb
persones ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

... que pensaven d’una i altra manera, varen decidir tenir una
monarquia.

(Remor de veus)

Miri, Sr. Barceló, el Consell de Ministres, la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies..., 

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon, un segon, president, un segon. Senyors diputats,
els prec silenci, quan hi ha hagut les altres intervencions tothom
estava callat, per favor, per favor els prec silenci. 

Gràcies.

Sr. President, continuï.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Ho torn repetir, el Consell de Ministres...

(Remor de veus)

... la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i els dos
partits majoritaris, bé, exceptuant el Partit Socialista de les Illes
Balears, el qual no sabem què pensa a determinats moments, ...

(Alguns aplaudiments)

... han decidit molt clarament que creuen en el nostre sistema
actual.

Sr. Barceló, nosaltres creim en aquest sistema, un sistema
que precisament el que permet és que, i amb veu dels ciutadans,
necessitam més estabilitat que mai en un moment de crisi
institucional, ...

(Remor de veus)

... de crisi social i de crisi econòmica.

Entenem i respectam el que vostè pugui proposar, però
precisament, Sr. Barceló, els ciutadans volen estabilitat, encara
que vostès, com sempre, cada vegada que accedeixen al seu
càrrec ho fan per imperatiu legal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.19) Pregunta RGE núm. 6130/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la gestió del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Denovena pregunta, RGE núm. 6130/14, relativa valoració
de la gestió del Govern que formula la diputada Sra. Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, avui
tampoc no és un dia normal, el Tribunal Superior de Justícia
delibera sobre si vostè és compatible o no per ser president de
les Illes Balears, estaria bé que ens contestàs que farà si el
declaren incompatible.

Falten 343 dies perquè vostè surti del Consolat, però ja du
tres anys governant i per tant té la seva pròpia herència que no
és bona: 150.000 ciutadans cerquen feina a les Illes Balears;
20.000 famílies en situació de pobresa; 1 de cada 3 nins en risc
d’exclusió social; els joves se’n van perquè no tenen
oportunitats; més de 60.000 persones sense cap prestació;
gairebé el 80% dels contractes són temporals, un 45% de menys
de tres mesos, la seva herència és més precarietat i més
desigualtat.

Tres anys, president, on ha estat molt, molt, molt dur amb
els febles i molt fluix amb els forts, ha acotat el cap cada vegada
que ha anat a Madrid i ens ha situat a la cua d’Espanya: zero
euros per a inversions estatutàries; cap negociació d’un nou
règim especial, això sí, hem augmentat el deute històric, fins a
6.600 milions d’euros.

I una herència, Sr. President, molt cruel amb els més dèbils:
vostè ha paralitzat la Llei de dependència; ha eliminat el dret
universal a la salut; ha disparat les llistes d’espera sanitàries; ha
fiblat a imposts la classe mitjana i els treballadors, n’ha
acomiadat més de 2.200 i professionals sanitaris; ha retallat
durament els programes més sensibles de l’educació pública; ha
posat en perill la salut i l’educació dels nostres infants.

Les seves decisions polítiques, president, són molt cruels. I
com les ha pres? Li diré molt clar, de forma molt poc
democràtica. No ha solucionat cap dels problemes que teníem
i n’ha creat de nous, greus conflictes com el conflicte educatiu.

Sr. President, després de tres anys de govern, tenim unes
Illes Balears més pobres, més desiguals i més dividides, quina
valoració en fa vostè? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, miri, des de
la màxima prudència, crec que no hi ha ningú, excepte vostè,
que pugui posar en dubte com està la situació ara, avui mateix,
econòmicament i laboralment, amb diferència, de com la vàrem
poder trobar nosaltres l’any 2011, crec que la diferència és
absolutament, bé, inqüestionable.

I ho dic amb molta prudència, perquè encara ens queda
molta feina per fer, som conscient d’això. I precisament, perquè
vàrem dir des del primer moment que no faríem miracles, que
no enganyaríem ningú, entre d’altres, Sra. Armengol, ni als
proveïdors ni als més febles. I també vàrem dir que els resultats
es veurien a mig i a llarg termini, la política a curt termini dóna
precisament els resultats que va donar la seva gestió. Per tant,
Sra. Armengol, queda molta feina per fer, però també podem dir
que mirant enrera i mirant endavant hi ha un gran canvi, amb
diferència, en el passat i hi ha una gran esperança de cara al
futur.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. President, la situació tan
complexa que viu la nostra societat necessita de diàleg i de
complicitat; necessita, junts, afrontar els reptes de futur que té
la nostra comunitat autònoma, Sr. President, i això és el que
s’espera de vostè.

Hi ha un conflicte educatiu sense precedents que vostè ha
creat, no creu que ha arribat l’hora de parlar amb la comunitat
educativa? Hi ha un docent que fa 35 dies que està en vaga de
fam, ni per un indici d’humanitat no serà capaç de dialogar, Sr.
President?

Vull acabar la meva intervenció i demanar-li, una vegada
més, diàleg, diàleg per la respon...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus. Se sent una veu de
fons que diu: “Molt bé, presidenta, molt bé! Molt bé! Molt bé!)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula...

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el president del Govern, per respondre.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, presidenta. Sra. Armengol, com sempre, i
avui no seria, no podria deixar vostè passar l’oportunitat de
venir aquí, fer el seu titular, independentment del component de
veracitat que pugui tenir la seva frase.

Sra. Armengol, el més curiós és que vostè em demana diàleg
i complicitat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

..., però vostè no va dialogar ni va tenir complicitat ni amb
els proveïdors, que els va a quedar a deure el seu Govern 1.600
milions d’euros, ni tampoc amb les entitats i associacions més
febles, només interessa el diàleg quan a vostè li interessa i quan
no es fa el que vostè vol.

Sra. Armengol, torn repetir i ho repetiré totes les vegades
que sigui necessari i que faci falta, queda molt, molt per fer,
però nosaltres no enganyarem la gent, no li direm que tot està
fet, ni li direm que no hi ha crisi, ni direm res del que varen dir
vostès, nosaltres assumirem la nostra responsabilitat, malgrat les
dificultats que hagi de prendre un govern, aquest govern, no el
que varen fer vostès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, per favor, silenci.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Sra. Armengol, li diré simplement alguns exemples: s’ha
tornat la confiança als agents econòmics i socials, per això s’han
incrementat les inversions més d’un 300%, això dóna llocs de
feina. S’ha pagat el deute a proveïdors, a entitats de
discapacitats, persones que tenien dificultats, i això genera
confiança.

S’ha pogut mantenir la sanitat pública, que era insostenible,
no es podia mantenir, i ha augmentat, a més a més, la seva
confiança i valoració. S’ha augmentat el pressupost dedicat als
serveis socials, coses que vostès no varen fer. Dinou mesos
baixant les xifres d’atur i generació d’ocupació neta.

Tot el que vostè ens proposa genera incertesa i sobretot
inestabilitat, és tot el contrari que volen i necessiten els
ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 1212/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general
tributària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 1212/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
tributària. En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Joan Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Hisenda, Sr. Marí,
li he de dir, vagi per endavant, que al principi de la meva
intervenció som poc optimista de cara que tots els suggeriments
o propostes que puguin partir avui del nostre grup en matèria
tributària siguin rebudes, i m’atreviria a dir que quasi quasi i
fins i tot ni escoltades per aquest govern, tenint en compte que
és un govern que es mostra cec i sord davant un greu problema
com el que té el sector educatiu i no fan absolutament res ni
volen escoltar a ningú, idò, la veritat és que som poc optimista
que en aquest cas, sent important el tema que es pugui tractar,
mostrin un tarannà diferent. 

Anem, però, directament al que ens dóna aquesta
interpelAlació. Sr. Conseller, en el mes de març del 2013, sent
conseller el Sr. Aguiló, ja vaig presentar una interpelAlació al
vicepresident en aquell moment en matèria tributària. Un any
després, i amb vostè ara com a conseller, per tant, amb un canvi
en el cap de la responsabilitat en matèria tributària, hem de
seguir interpelAlant i ho hem de seguir fent perquè en realitat
poca cosa o res no ha canviat de llavors a ara. 

Aquesta interpelAlació, Sr. Conseller, és la constatació d’un
fracàs, un fracàs de tres anys de gestió tributària indefinida,
erràtica, sense full de ruta i sense altre objectiu que no sigui
l’objectiu de dèficit. Sr. Conseller, vostè va ser en el seu
moment corresponsable i ara és responsable directe del resultat
d’aquesta política tributària d’aquests tres anys, ara és el
conseller, però abans, li record, que ja era director general i
formava part de l’equip que prenia decisions.

Li he de confessar que el seu nomenament com a conseller
d’Hisenda al final ha resultat ser una decepció, aquell
nomenament i sobretot les seves primeres intervencions com a
conseller, les seves primeres intervencions, ens varen fer pensar
que d’alguna manera alguna cosa podia canviar a la conselleria
i, per què no, també el problema que ens du avui aquí que és la
gestió i política tributària. El temps ha demostrat que no és així,
vostè no és més que la continuació d’aquella famosa i ferotge
política econòmica ortodoxa, una política que no serveix per
millorar les condicions de vida de la majoria de ciutadans
d’aquestes illes, i si no vagi com a exemple, malgrat que vostè,
sorprenentment, a una pregunta, fa pocs minuts, ha dit que tots
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érem cada vegada més iguals, i això segurament només ho
pensa vostè, -no, ho ha dit, és al Diari de Sessions, ja tendrà
l’oportunitat de repassar-ho-, però miri, fins i tot el Fons
Monetari Internacional pensa al revés del que diu vostè. El Fons
Monetari Internacional en el seu moment va fer la proposta que
a Espanya s’havia de fer una reforma fiscal perquè paguin més
els rics. I per què? Idò simplement, perquè en moments de crisi
com aquest resulta que a Espanya el nombre de milionaris s’ha
incrementat un 13,2%. Però què ha passat? Que la diferència
entre aquests milionaris que creixen i els pobres que cada
vegada són més pobres, també es cada vegada més grossa
aquesta diferència, i això és una greu injustícia.

A vostès quan se’ls parla de política tributària o se’ls parla
d’imposts i de taxes no els interessa gaire, se’n van sempre
directament a mirar enrere, a parlar únicament i exclusivament
de despesa pública. I jo li he de recordar, perquè crec que ho
obliden, Sr. Conseller, d’un article de la Constitució Espanyola,
aquesta Constitució que vostès ara duen com a bandera i que és
la referència per a tot allò que fan, l’article 31 de la Constitució
Espanyola textualment diu que tots han de contribuir-hi a la
sostenibilitat de la despesa pública -i aquí ve l’important-
d’acord amb la nostra capacitat econòmica, -Sr. Conseller-
mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis de
progressió i d’igualtat. Principis que, amb la seva política, tenen
aparcats, principis que tenen a un calaix, principis que
desconeixen, que no volen aplicar i que convendria que
començassin a recuperar. 

Com en moltes altres coses aquí també, en matèria tributària,
Sr. Marí, vostès, el seu govern, han enganyat, han manipulat i
han abusat i per justificar aquestes acusacions, Sr. Conseller, em
centraré en dues qüestions més aviat recents, dues qüestions que
demostraran que el que dic és així de clar i que porten tres anys
aplicant una política tributària injusta i amb la indefinició com
a bandera.

Miri, anem a aquests exemples que li deia que demostraran
clarament la seva incapacitat per treballar per l’interès general,
la seva incapacitat per governar per a tots els ciutadans
d’aquestes illes, i no per a uns pocs com fan vostès. Com li he
dit, vostè ja formava part d’aquest govern i recordarà que era un
govern que quan es parlava de política tributària va dir, fa poc
més d’un any, que anava més enllà aquesta política del simple
objectiu de la recaptació, així ho deien vostès, era un govern que
va dir que tramitaria i aprovaria un paquet important d’imposts
ecològics, -ho recorda, veritat?, recorda aquells imposts als
envasos, a les grans superfícies, vehicles de lloguer, a la
compravenda de vehicles de segona mà. Era un govern que
rebutjava les propostes del nostre grup en matèria fiscal i que es
referien, anaven directament referides a temes com l’IRPF, a
l’impost de successions i donacions, a patrimoni, al medi
ambient. Ja hem sentit respostes a preguntes també avui que a
vostès l’IRPF, successions, donacions, no s’ha de tocar per a res
perquè és un greu problema, llavors tendré l’oportunitat
d’entrar-hi.

Era un govern aquell que defensava que s’havia d’anar a un
altre tipus d’imposts, a uns imposts nous, i parlaven vostès
d’una reforma fiscal verda, recorda aquesta frase “reforma fiscal
verda”? Ho deu recordar, vostè era director general, com li he
dit, i ja formava part d’aquell govern, i recordarà també que
negaven que els nous imposts fossin una mesura recaptadora,

recordarà també que parlaven d’objectius extrafiscals. Són tot
frases que queden aquí i que queden per a la història i que, a
més, llavors quan es recuperen resulten curioses. Recordarà que
defensaven que la seva era una reforma fiscal en línia amb els
països més avançats d’Europa i amb un gran component
ecològic.

Tot això, què ha passat amb tot això, Sr. Conseller, què ha
passat, on són aquests nous imposts? On ha quedat la seva
política nova en matèria tributària? On ha quedat aquella
reforma fiscal verda? On ha quedat aquella preocupació seva pel
medi ambient d’aquestes illes? Ara ja no es preocupa, s’ha
recuperat tot, és tot diferent un any després o poc més d’un any
després? Jo li diré què ha passat, que tot és a un calaix, i, per
què és a un calaix? Perquè tot era una mentida, Sr. Conseller, tot
era fals. Vostès enganyaren aquest parlament i enganyaren
també tots els ciutadans d’aquestes illes. Acabaren retirant
aquells nous imposts no, precisament, com seria el lògic, per
evitar incrementar la pressió fiscal als consumidors, vostès
retiraren aquests imposts perquè els va fer por la reacció de
grups empresarials, d’importants grups econòmics d’aquestes
illes i això els va espantar i per això retiraren aquell paquet,
aquella proposta impositiva.

Vostè, Sr. Conseller, és la representació, com a cap de la
Conselleria d’Hisenda, de l’autèntica política tributària del
Partit Popular, vostè i com a repercussió el president d’aquest
govern, aquesta política tributària allunyada d’aquesta igualtat
i d’aquella progressió tan necessària. A més, per si algú dubtava
que això és així, vull referència, en el poc temps que em queda,
a una segona qüestió: vostè ha afirmat en més d’una ocasió, Sr.
Conseller, que en aquest exercici 2014 s’ha congelat la pressió
fiscal, així ho va dir, en no aplicar aquests famosos, i ara
enterrats, imposts mediambientals. Novament li he de dir que
aquesta afirmació no és certa, no tan sols no ho és perquè vostè
mateix, per exemple, va pressupostar un increment de la partida
d’ingressos tributaris per via de taxes en 10 milions d’euros, i
no només per això sinó perquè, contràriament a allò que vostè
també ha defensat, alguns colAlectius, i així li dic de clar, Sr.
Conseller, aquest 2014 pagaran més imposts del que pagaven el
2013.

A l’actual campanya de renda, hi ha molta gent decebuda,
gent que és víctima de la seva política tributària, ara són
víctimes d’aquelles decisions seves, preses en desembre de 2012
que es referien al pressupost de 2013, on vostès aprovaren
eliminar diverses deduccions, deduccions que afectaven joves,
famílies nombroses, discapacitats, així ho feia vostè amb la
disposició derogatòria del pressupost de 2013. Unes deduccions
que anaven dirigides a un tipus de gravamen reduït a l’impost
de transmissions patrimonials per a joves, discapacitats, famílies
nombroses; un tipus de l’1% que ara passa al 7% de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
per transmissió particular d’habitatges de protecció oficial; un
tipus per a actes jurídics documents de 0,5, que ara passa a
l’1%, per escriptures per adquisició d’habitatge per a joves,
discapacitats i per a famílies nombroses; un gravamen reduït a
la transmissió de patrimonis empresarials a canvi del
manteniment de l’activitat empresarial i de la plantilla de
treballadors; un tipus reduït de les concessions administratives



6230 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 131 / 10 de juny del 2014 

 

generadores de nous llocs de feina; una deducció per a
propietaris de finques de terrenys en sòl rústic protegit, on
tenien un 50% de deducció de les despeses de conservació i de
millora dels seus terrenys, i una deducció per a joves per a
adquisició, rehabilitació i arrendament.

Tot això, Sr. Conseller, és el que hi havia, el que tenien els
ciutadans, el que tenien aquests colAlectius amb dificultats en
matèria tributària, i amb l’arribada del Partit Popular a aquest
govern tot això s’ha acabat, tot això s’ha eliminat. Per què?
Perquè a vostè no els interessa fer política...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, vagi acabant, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

... tributària per a tots.

I acab, Sr. President. A vostès els interessa només fer
política tributària per als de sempre, per als que més tenen, per
a aquells que es troben més prop del seu partit i del seu govern.
Vostès no són un govern de tots els ciutadans, vostès són el
Govern d’uns pocs ciutadans d’aquestes illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Govern té la paraula el
conseller d’Hisenda i Pressuposts, José Vicente Marí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Boned. Vostè ha fet una
apelAlació al diàleg a l’inici de la seva intervenció que jo no vull
defugir, perquè, malgrat que com a conseller del Govern tenc
l’obligació d’intentar mantenir en tot moment obertes les vies
de diàleg, jo també li he de confessar certa decepció, la meva
experiència durant aquest any al capdavant de la conselleria
també em decep bastant. Jo no sé si trobarem fruit al que jo li
digui ara aquí des de la tribuna, la meva experiència amb les
lleis que hem negociat durant aquest any és que no, que al final,
malgrat parlem, ens posem d’acord amb coses, al final sempre
hi ha qualque cosa més i quan en aquest qualque cosa més el
Govern diu que, honestament, honestament, no hi pot arribar,
idò, vostès deixen de banda el diàleg. Per tant, li vull dir que la
meva obligació com a conseller i membre del Govern és
continuar obrint el diàleg a tot el que faci falta, però també li
vull expressar certa decepció.

Parlant de la política tributària, vostè ha fet una sèrie de
consideracions, una matisació, jo no he dit que no hagi crescut
la desigualtat al món, jo he dit que enguany a les Illes Balears
hi ha gent que és més igual perquè té la feina que l’any passat
no tenia, tenir o no tenir feina és un criteri d’igualtat, i avui a les
Illes Balears hi ha més gent que és més igual perquè té la feina
que l’any passat no tenia. Igualment com no he dit en cap
moment que el Govern no hagi tocat la pressió fiscal l’any
2014, el que he dit en tot moment al respecte és que el Govern
per a l’any 2014 no tocaria l’estructura fiscal de la comunitat
autònoma. Però bé, aquestes matisacions a vostè li són igual
perquè continuarà entenent o dient el que vostè entengui
convenient.

Respecte de la política tributària del Govern de les Illes
Balears, deixi’m plantejar-li o mirar a veure si som capaç,
breument, d’explicar-li un poquet. En primer lloc, aquest debat
sobre les mesures de política tributària del Govern, del Govern
de les Illes Balears, és veritat que queda mancat, queda coix
perquè les polítiques tributàries del Govern de les Illes Balears
únicament incideixen en el 20% dels ingressos de la comunitat
autònoma. La capacitat d’autonomia financera que té el Govern
de les Illes Balears és molt petita, és molt petita, teníem, per
cert, major capacitat financera l’any 2007 que la que tenim ara.

Per tant, tenim manco capacitat financera, a través de la
política tributària únicament incidim en el 20% dels ingressos
de la comunitat autònoma, la qual cosa vol dir que l’altre 80%
ens ve del sistema de finançament. Això té la seva importància
en un context de crisi perquè hem hagut d’ajustar la despesa
sense haver pogut modular els ingressos, no tenim eines
suficients per modular els ingressos de la comunitat autònoma.
Aquesta és la primera queixa i segurament la més important del
sistema de finançament de 2009 que el Govern de les Illes
Balears va posar de manifest ara en el seu document de març de
2014.

És evident que el principal impacte d’aquesta crisi
econòmica als comptes públics de la comunitat autònoma ha
estat de baixada d’ingressos, però també deixi’m dir-li, de
baixada d’ingressos en el 2011, abans no, abans hi havia
baixada d’ingressos per tributs cedits i propis, però hi havia
pujada d’ingressos per transferències de l’Estat. Per cert,
transferències que venien de la liquidació del sistema de 2008
i 2009, per cert, transferències que sí que és veritat que ens
varen pujar molt l’any 2008 i 2009, però que ara tornem com a
conseqüència de les liquidacions negatives del sistema de
finançament.

Tercer, al nostre país és evident i imprescindible dur a terme
una reforma fiscal en profunditat i integral que faci molt més
eficient el sistema tributari, cosa que permetria aprofitar els
increments de recaptació d’una recuperació econòmica
incipient. Tenim un sistema tributari molt ineficient, tenim un
sistema tributari segurament, que també segurament, expulsa
molta gent de la tributació perquè és un sistema amb massa
càrrega fiscal. Per tant, necessitam una reforma en profunditat
que permeti aprofitar increments de recaptació de la recuperació
econòmica.
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Una reforma fiscal que passa, en opinió del Govern de les
Illes Balears, pel manteniment dels actuals nivells d’imposició
indirecta, que ja és prou elevada, i per una reducció de la
imposició directa que augmenti la renda disponible dels
ciutadans i amb això, el consum i la inversió. Segurament
aquesta és una de les grans diferències que manté el seu grup
polític amb el grup polític de la majoria que dóna suport al
Govern. Nosaltres apostam per baixar la imposició directa per
posar més renta disponible en mans dels ciutadans, perquè això
permet major consum i permet estalvi per destinar a la inversió.

I en tot aquest debat, on es posiciona el Govern? Primer,
vàrem dur a terme un increment d’impostos que vostès no varen
poder dur a terme. Vostès que dialoguen tant, varen ser
incapaços de dialogar entre vostès mateixos per aprovar la
reforma fiscal de l’any 2011: increment de transmissions
patrimonials, sense progressió, creació d’un nou tram d’IRPF,
modificació de l’impost de successions, creació de l’impost que
grava la contaminació ambiental. Per cert, en aquesta proposta
fiscal ni apareixia l’ecotaxa, ni apareixia l’impost de patrimoni,
la seva proposta fiscal de l’any 2011, que no varen poder
aprovar perquè no es varen poder posar d’acord.

Per tant, nosaltres vàrem haver de fer un increment
d’impostos per sostenir els serveis públics essencials, amb dues
premisses: primera, introduir progressió a l’impost de
transmissions patrimonials i al cànon de sanejament d’aigües,
en base al principi de què paga més qui més té. Això ho va fer
aquest Govern Sr. Boned. Segona, preservar la càrrega fiscal
d’IRPF i de l’impost de successions. És a dir, no augmentar-la
i per què? Perquè graven directa i massivament la renda
disponible dels ciutadans i per això perjudiquen massivament el
treball i l’estalvi que necessitam per estimular la recuperació
econòmica. Segon, manteniment de l’estructura fiscal de la
nostra comunitat a l’any 2014, manteniment de l’estructura
fiscal, i una major lluita contra el frau durant el 2014. Això ho
vàrem poder fer, gràcies a què? Gràcies a què vàrem complir
l’objectiu de dèficit l’any 2013, ho vàrem poder fer gràcies a
què l’any 2013, també fruit de la negociació amb l’Estat, vàrem
incrementar l’objectiu de dèficit i vàrem complir bé l’execució
pressupostària de la nostra comunitat. 

I fruit d’això va ser possible, i jo vaig portar al Consell de
Govern el setembre de 2013, jo vaig portar al Consell de
Govern la retirada de la Llei de sostenibilitat de la hisenda
pública, fruit d’aquest esforç, fruit de fer les coses bé, va ser
possible no tenir..., o no va ser necessari implantar nous
impostos. I el tercer, és de política tributària del Govern, ara,
després de conèixer quina serà la reforma fiscal al nostre país,
o la reforma fiscal que proposa el Govern de l’Estat i que pot
afectar el repartiment de fets imposables entre les diferents
administracions públiques, després de conèixer quina és aquesta
reforma fiscal. El Govern mourà fitxa i en els paràmetres que li
he traslladat, de no incrementar tributació indirecta, de baixar
tributació directa, de mirar de fer més progressiu el nostre
sistema tributari, amb aquests paràmetres i amb l’objectiu de
reduir la pressió fiscal, el Govern mourà fitxa. Però necessitam
primer saber quina és la reforma fiscal que aprova
definitivament el Govern de l’Estat.

Farem tot això, no sé si m’he deixat alguna cosa al calaix
sobre el que vostè plantejava, però farem tot això per donar un
nou impuls, un nou estímul al creixement econòmic i a la
generació d’ocupació a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
diputat Sr. Joan Boned, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sols ha parlat de
l’apelAlació al diàleg que jo li havia fet en la meva intervenció.
Li recordaré només una cosa sobre aquest tema de diàleg, a la
famosa polèmica de l’any passat del tema d’aquests nous
imposts ecològics, que llavors es van retirar, vostè recordarà,
com jo, una reunió que tinguérem representants del nostre grup
amb vostè i el Sr. Conseller d’Economia, per parlar d’aquestes
qüestions. Vostè recordarà que el nostre grup el que li demanava
és que el que feia falta és que retirassin aquest paquet de nous
impostos, perquè no era cert que fossin impostos ecològics,
perquè al final gravaven el consum, perquè al final no servien
per a allò que es defensava. I quina va ser la seva resposta? La
seva resposta va ser que a això no hi podien arribar, que el
màxim que ens podien oferir era modificar en algunes qüestions
aquests imposts. Al final què ha passat? Vostès el retiraren.

Miri, com en moltes coses, quan vostès rectifiquen sol ser
l’única vegada que encerten. Ho han fet aquí en aquests imposts
ecològics falsos i ho han fet també amb l’impost de patrimoni,
Sr. Conseller, recordarà vostè que el seu Govern considerava
anatema la proposta que feia el nostre grup, reclamant
l’aplicació de l’impost de patrimoni. Què ha passat? Que al final
vostès han decidit aplicar-lo i quin és el resultat? Uns ingressos
superiors a 40 milions d’euros l’any. Això és el que se li
proposava i que vostès hi votaren en contra.

M’ha matisat el tema de què la gent és més igual. Jo li
pregunt si aquesta millora que vostè detecta a la nostra societat,
té alguna cosa a veure amb aquestes 150.000 persones que la
nostra portaveu fa un moment li comentava al president, que no
troben feina? O si té alguna cosa a veure amb aquestes 20.000
famílies que estan en situació de risc de pobresa? Tal vegada
aquesta millora de la igualtat té a veure amb alguna d’aquestes
coses.

I em diu vostè que el debat és coix, que només parlam en
aquest cas del 20% dels ingressos. Però és que, Sr. Conseller, és
el seu partit i els seus companys a Madrid els que provoquen
aquesta situació, sí, sí, si vostè s’ha queixat també, vostè s’ha
queixat del que no li deixen fer els seus a Madrid. I és cert, però
és que vostès al mateix temps tampoc no fan res aquí perquè
això millori. Jo li record que vostès, el seu grup, va votar en
contra d’una proposta per desbloquejar, per reclamar de Madrid
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que desbloquejàs el tema de l’impost als dipòsits bancaris, per
posar un exemple d’un impost que pot ser autonòmic, i vostès
hi votaren en contra, vostès no volien que es desbloquejàs. Per
tant, vostès tenen part de culpa també d’aquesta situació.

I em parla de l’eficiència del sistema tributari. Com que em
queda poc temps, hi ha moltes coses de les quals m’agradaria
parlar, però miri, la veritat és una, Sr. Conseller, cada vegada,
cada decisió que han pres vostès en aquests tres anys en matèria
tributària ha estat un autèntic fracàs. Li pos exemples, aquests
imposts ecològics, un fracàs; el cèntim sanitari, un fracàs; la
compravenda de vehicles de segona mà, un fracàs. I per què un
fracàs? Fins i tot el mateix Sr. Montoro, fa quatre dies, deia que
era inconstitucional, que els ho mig tombava i han hagut de
crear una comissió de feina per veure si són capaços de resoldre
aquesta situació. Per tant, un fracàs doble en aquest cas.

Però miri, vostè que diu que cada vegada les coses aquí van
millor i que la recuperació econòmica és una realitat i que jo
feia referències a tema nacional. Miri, aquí a Balears, la classe
mitjana es difumina, la diferència entre rics i pobres cada
vegada és més grossa i en tres anys de crisi, la població rica a
les nostres illes s’ha incrementat més d’un 15%, Sr. Conseller,
en tres anys de crisi! Però clar, vostè que és el conseller que no
ha fet res per recuperar totes aquelles deduccions que jo li he
mencionat en la meva primera intervenció i que afecten
colAlectius amb greus problemes, no ha fet res perquè no ha
proposat res en aquest exercici per millorar aquesta situació i
per recuperar-les. És el mateix conseller que consent que cada
any, com també es va publicar en el seu moment, el Govern
desgrava més de 700.000 euros a persones amb assegurança
mèdica privada. Vostè, que elimina les deduccions per als més
necessitats i les aporta als que més tenen. Vostè que sí té
deduccions per aquells majors de 65 anys, per a aquells
discapacitats, per a aquells colAlectius que tenen suficient per
viure folgadament, però a sobre vostès els donen deduccions i
les lleven als que tenen dificultats per arribar a final de mes.

Per acabar, només vull fer una referència a un tema que em
pareix greu, i més, amb vostè com a representant del Govern i
que ha de treballar per a tots, especialment per a aquells que
més ho necessiten; vostè que ha fet tot això que li he dit, és el
mateix que sense cap vergonya, fa un parell de dies, es va
permetre el luxe de retuitejar un tuit, un tuit que literalment
deia: “todos los que podáis, por favor colaborad, el Banco de
Alimentos de Baleares ha agotado sus reservas”. Això ho va
fer vostè Sr. Conseller, ho va posar vostè, ho va retuitejar vostè,
i és aquesta la seva feina i el que proposa per arreglar aquest
problema? És això...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

... l’escenari de la millora d’aquesta comunitat autònoma,
que cada vegada més famílies necessitin el Banc d’Aliments per
menjar cada dia, el resultat de la seva bona feina? És això el que
ens proposa vostè? Em sembla molt pobre, Sr. Conseller, li
deman que es posi a treballar per a tots, especialment per a
aquells colAlectius que més ho necessiten i que no faci tuits, faci
feina, tuits no, feina sí, per favor, Sr. Conseller.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller d’Hisenda i Pressuposts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, veu com és molt difícil
dialogar, vostès demanen diàleg i al mateix temps posen el dit
a l’ull del davant. Sí, sí aquesta és la seva tàctica de diàleg, es
nota que estan disposats al diàleg, es nota que tenen la mà
estesa, es nota que durant aquests tres anys no s’han dedicat a
posar pals a les rodes, es nota que han ajudat tot el que han
pogut, sí, sí. Totes les propostes del món...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Jo ara, que em venguin al cap, bàsicament, l’únic que els he
sentit proposar són fronts comuns, és l’únic, poques més
propostes, poques més propostes, Sr. Boned. Vostè parla de
diàleg i posa el dit a l’ull del que vol dialogar i així no es
dialoga, Sr. Boned.

Miri, jo a les reunions que vaig i a les reunions a les quals
assisteix, i crec que amb el seu grup parlamentari n’he tengut
unes quantes, parlam de les coses, arribam a acords o no
arribam a acords, però mir que no em quedin les propostes que
es fan damunt la taula, que no em quedin en sac romput, vull dir
que facin efecte i en la mesura del possible, quan creguem que
honestament podem fer determinades coses proposades per
l’adversari, doncs ho feim i miram de recuperar això.

Vostès l’any 2011 a la seva política fiscal no varen proposar
tornar implantar l’impost de patrimoni. Acab de llegir-li les
quatre mesures de política tributària que proposaven i no hi
havia ni l’ecotaxa, ni l’impost de patrimoni. En el Pla
d’equilibri...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, silenci per favor!

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

...que vostès varen enviar a Madrid i varen passar per aquest
Parlament no hi havia l’impost de patrimoni. Sap per què?
Perquè l’impost de patrimoni el va llevar el Sr. Zapatero.
L’impost de patrimoni en aquest país el va llevar el Sr.
Zapatero.

Respecte de la situació econòmica, jo li demanaria que...

(Remor de veus)

..., jo crec que és millor per a la credibilitat del seu grup
parlamentari que tenguin un discurs més matisat. Ja sabem que
no es varen assabentar de què entràvem en crisi, però ara que en
sortim, tenguin un discurs un poquet matisat, un poquet més
matisat. Escolti, jo no li dic que ara estiguem en el mejor de los
mundos, que hayamos superado la crisis, no parlam d’això,
parlam de què estam en reactivació econòmica, estam en
reactivació econòmica, escoltin, i a partir d’aquí, com més gent
millor, en reactivació econòmica com més gent millor, i és el
que fem i és al que ens dediquem. Jo crec que seria bo per a la
seva credibilitat i la credibilitat del seu grup, que fessin un
discurs un poc més matisat respecte de la situació econòmica
que avui viu la nostra comunitat.

Respecte de la resta de qüestions, crec que ja li he contestat
a la primera intervenció, la postura del Govern de les Illes
Balears ara és, en primer lloc, mirar de..., bé, ja ho vàrem fer, no
tocar l’estructura fiscal de la nostra comunitat l’any 2014, ara
esperarem quina és la proposta de reforma fiscal de tot el
sistema fiscal espanyol per part del Govern d’Espanya, perquè
pot afectar la redistribució de fets imposables. El Govern ha fet
una política tributària progressiva, mirant d’adaptar-se al
principi de progressió en imposts que no havien estat mai
progressius en aquesta comunitat, i vostès varen governar vuit
anys, ni transmissions patrimonials, ni cànon d’aigua. I el
Govern el que farà, de resultes de les decisions que prengui el
Govern de l’Estat, és moure fitxa i moure fitxa en el sentit de
baixar la pressió fiscal per donar un major impuls i un major
estímul a la reactivació econòmica, perquè això significa més
llocs de feina, perquè això significa fer de cada vegada més gent
més igual del que vostès feien, perquè vostès quan es proposen
fer gent igual envien 40.000 persones a les cues a l’atur, i quan
aquest govern es proposa fer gent igual, genera ocupació,
generació creixement econòmic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 6050/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general
aeroportuària, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
núm. 9826/13.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de la moció RGE núm. 6050/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
aeroportuària, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
9826/13.

Per part del Grup Parlamentari Socialista i per defensar la
moció té la paraula el diputat Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Per al Govern el transport aeri no és
un problema més enllà de moments puntuals, però açò sí, és una
qüestió estratègica. Fa dos dimarts, el conseller no va contestar
res d’allò que se li demanava, com de costum, ni sobre
l’exercici del dret a una connectivitat suficient, ni sobre com
millorar les oportunitats de captació de demanda turística en
temporada baixa i mitjana, a partir de polítiques de foment de la
connectivitat. Gairebé tothom, empresaris, sindicats, entitats de
foment de turisme, cambres de comerç, cercles d’economia,
clubs esportius, fundacions de tot color, el bisbe de Menorca,
gairebé tothom, fins i tot algun cantant melòdic, considera la
connectivitat com un dels nostres principals problemes. I per
manca de problemes no serà.

Amb el seu silenci, el conseller es fa còmplice de la
insolvència del seu director general i amb les seves respostes
menfotistes, amb el desconeixement ofensiu de la qüestió que
demostra i amb el recurs recurrent d’un pueril “i tu més” sense
cap ni peus, no fa altra cosa que empitjorar el problema. El
transport aeri és estratègic, afirma, i d’aquí no en sortim. El
discurs del Govern és una salmòdia d’una única tonada, una
sonsònia dormidora sobre el caràcter estratègic del transport
aeri. Però què fa falta per resoldre una qüestió estratègica? Una
estratègia, idò no en tenim d’estratègia, o sí conseller? Quina és
l’estratègia del Govern? No ens ho va saber dir, no ens ho va
dir, no ho sap, no en té.

El Govern dels miracles no contesta, no sap com resoldre el
problema, marca la casella del no sap, no contesta, la casella de
la indiferència culpable, com sempre. Açò sí, reclama de
l’oposició una postura constructiva i responsable, després de
tres anys de representar la comèdia dels sords. Idò amb
propostes venim, som un punt de partida obert a la transacció,
així les entenem. Les esmenes del Grup MÉS diria que també
ho són, les acceptarem de gust, perquè amplien i completen les
nostres. I si al Grup Popular li sobren els punts 21 i 23, de la
reprovació dels responsables actuals de ser on som, els retirarem
en benefici de l’acord, sempre que el Grup Popular es
comprometi, açò sí, ara i aquí, amb el seu vot positiu i que insti
el Govern a treballar a partir dels 21 punts restants que
proposam, amb les modificacions que facin falta, sempre que
sigui per concretar més, per perfilar millor. 
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Hauríem d’anar una mica més enfora, no ho troben, del
recurs tan suat de donar suport al Govern en allò que diuen que
ja està fent? Si tenir fe és creure en allò que no es veu, vostès
són uns campions de la fe, uns fanàtics de la credulitat. Ens
convindria a tots una mica més de coratge a l’hora de demanar,
no ho troben? Les seves esmenes cortesanes de saló, canten a
vassallatge provincià, respiren gregarisme gremial. Ja no és el
temps de propostes a rondar, sinó d’anar per feina, al gra,
marcar les regles del joc, el camí a seguir per guanyar l’acord.
Hem de recuperar la via del consens i llavors serà l’hora
d’exigir respostes a Madrid. Ara, si el portaveu del Grup
Popular s’entossudeix, amb la befa de les meves més que
evidents limitacions sintàctiques i gramaticals, a fer-nos
culpables de conspiracions fabuloses i a exhibir les seves
manyes de comptable de dobles comptabilitats sobre l’herència,
pot continuar ballant a plaer la dansa de l’oprobi; en aquesta
música amb ell ja hi ha prou gent i en sobra.

Plantejam qüestions que entenem que són bàsiques, sense
voluntat de ser exhaustius però amb la intenció de consignar tot
allò que consideram fonamental, i hi apuntam possibles vies de
solució. Volen ser un punt de partida; faran falta també rigor i
fermesa, transparència i, sobretot, voluntat de diàleg i consens
polític i social. Les decisions s’han de prendre des de l’acord
amb els consells, amb les plataformes cíviques i amb les entitats
i associacions més rellevants, i s’ha de fer de manera rigorosa,
amb l’elaboració prèvia, amb la màxima diligència i per part de
professionals de reconegut prestigi, de tots els estudis i anàlisis
que siguin necessaris per avalar amb dades reals, fonament
jurídic i solvència tècnica les propostes que es facin. Les dades
i xifres oficials emmascaren la realitat, i l’encert necessita de
nitidesa i de claredat en la informació, sense enganyifes ni
sofismes caducats. 

Hem de saber on som, per açò demanam que el Govern
comparegui per explicar què pensa fer, quines aliances
polítiques i socials està disposat a articular, i perquè doni
compte dels acords a què arriba o a què no arriba, car sabem que
la cosa no és fàcil, amb el ministeri. No l’acusam de fracassar,
sinó de no actuar, d’acatar i de jugar sempre a veure-les venir.
I demanam que doni la màxima difusió i publicitat als acords,
i que els defensi amb contundència i energia. SolAlicitam la
compareixença de la secretària general de Transports, del
director general d’Aviació Civil, del president d’AENA i del
director general de Turespaña per tal d’explicar les seves línies
d’actuació política i perquè escoltin les consideracions i
propostes que puguin fer els grups parlamentaris, perquè
coneguin la realitat més enllà de la mascara dels nombres,
perquè el govern de Rajoy fa temps que va fent passes, tot
negociant mig d’amagat amb possibles inversors cap a la
privatització d’AENA, per més que consoli el govern Bauzá
amb una indefinició molt més cínica que no galaica. 

El conseller de Turisme es fa un embull quan justifica
l’ambigüitat oficial tot afirmant que una cosa és vendre el 60%
del capital d’AENA a inversors privats i, una altra, privatitzar
els aeroports. A veure si ho he entès: els inversors posaran entre
16 i 20.000 milions d’euros, 20.000 milions d’euros a fons
perdut a AENA, i tot i tenir la majoria del capital renunciaran a
la gestió i a la decisió. Les taxes, les decidirà el ministeri, no els
inversors, i al nostre gust, és a dir, que baixaran les taxes a pler,
i els ases volen, els de l’oposició som babaus i el Govern
defensa l’interès general.

Instam el Govern a exigir el manteniment del caràcter públic
dels aeroports, tant des del punt de vista patrimonial, econòmic
i financer com de gestió, titularitat pública i també gestió
pública. I exigim del Govern des d’aquí la garantia de la
titularitat, i també la gestió pública de totes les infraestructures
que siguin (...) de la seva activitat, d’acord amb l’article 30.5 de
l’Estatut, que enumera ferrocarrils, carreteres i camins, el
transport fet per aquests mitjans, per cable i per canonada, ports,
aeroports i heliports qualificats d’interès general de l’Estat, i
ports de refugi, ports, aeroports i heliports esportius. 

El ministeri ha d’arribar a acords amb el Govern perquè
pugui exercir amb les màximes garanties les competències
exclusives que li atorga l’Estatut, amb la transferència ben
dotada de l’aeroport de Son Bonet, però no perquè vostè després
el privatitzi, conseller, sinó perquè Son Bonet pot i ha de ser un
instrument públic, ha de ser útil a la política turística i
aeronàutica de Mallorca.

Exigim una revisió de la declaració d’obligacions de servei
públic dels vols entre illes a favor d’una de suficient quant a
capacitat, freqüències i horaris i amb l’establiment d’una tarifa
única i universal, que signifiqui una rebaixa substancial del preu
actual un cop aplicat el descompte de resident. I exigim del
ministeri l’aprovació dins el proper període de sessions -ja fan
tard- d’una nova OSP en els termes que hagin acordat el
Govern, els consells, les entitats i les associacions cíviques, amb
els recursos necessaris per fer-ho possible, tal com vol, demana
i ha demanat gairebé tothom des de fa tant de temps. Recorden
la mítica tarifa plana de 27,5 euros que pregonaven fa devers 10
anys l’actual portaveu del Grup Popular, la Sra. Cabrer, i el molt
honorable delinqüent Jaume Matas? Quins temps aquells, plens
d’esplendor! Quina magnificència perduda!

Necessitam un acord polític i social sobre la conveniència
d’establir declaracions de servei públic o no en els vols entre
Mallorca, Menorca i Eivissa i els principals aeroports de la
península. Hem de definir en quines rutes és en tot cas necessari
fer-ho, per a quin període anual i amb quines capacitats, horaris
i preu. És cabdal per tal de fer efectiva la mobilitat dels
ciutadans i afavorir la competitivitat de la nostra economia. Per
tant el ministeri ha d’aprovar l’establiment per a les rutes més
principals a destins peninsulars de les obligacions de servei
públic i/o totes aquelles mesures de caràcter legal, amb incentiu
econòmic, també econòmic, que siguin necessàries d’acord amb
allò que es proposi des de les Illes Balears.

Instam també el Govern a acordar amb els consells i les
principals associacions i entitats, i en especial les vinculades
amb el turisme, un pla de connectivitat en temporades mitja i
baixa on s’estableixin mesures d’estímul a la demanda a través
d’acords amb companyies aèries i majoristes de viatges, sense
descartar a priori cap tipus d’intervenció, cap ni una, i
incorporar als pressupostos de 2015 els recursos econòmics
necessaris per a la primera anualitat. També instam el ministeri
a acordar amb el Govern un sistema de taxes específic per als
nostres aeroports, així com per a la resta d’aeroports d’AENA
per als vols amb origen o destí a les Illes Balears, un sistema, no
bonificacions, que afavoreixi el manteniment i l’obertura de
noves rutes, especialment en temporades mitja i baixa, amb unes
tarifes competitives amb l’AVE.
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Més enllà d’allò que pensi, faci i digui el Govern, gairebé
tothom coincideix, ciutadans, entitats i partits, en la gravetat de
la diagnosi, i compartim els criteris sobre el tractament a
aplicar. És hora d’afinar la dosi i decidir si fan falta o no
teràpies de xoc, com tanta gent reclama. No podem seguir
eternament amb el problema en observació, per més intensiva
que digui el Govern que és la vigilància des de comitès,
comissions mixtes de seguiment i aquiescència i des
d’observatoris estràbics de preus. És hora -ja feim tard, molt
tard- d’intervenir. Hem de rebaixar la tarifa entre illes i millorar
els horaris, les freqüències i els preus, especialment a l’hivern,
de les rutes amb la península; hem de combatre la pèrdua de
vols a l’hivern i en temporada mitja a Menorca, a Eivissa i
també a Mallorca, que ha perdut vols a boldros i qualitat de
l’oferta d’avions. 

I les decisions estratègiques sobre els aeroports s’han de
prendre des de l’interès social i el benefici econòmic de les
empreses, dels comerços, dels ciutadans de cadascuna de les
Illes, i no del compte de resultats d’AENA, tant si és pública
com privada. Ho reclamen els empresaris, els hotelers, els
sindicats, les cambres de comerç i els cercles d’economia,
tothom, tothom manco el govern dels miracles. Davant la
passivitat del Govern fins i tot l’alcalde Isern ja fa la guerra pel
seu compte. Negar l’evidència del problema accelera la corrosió
del sistema de transport, aïlla encara més les Illes, desmembra
allò que tots deim que volem vertebrar, gangrena les estructures
econòmiques i socials, afebleix les oportunitats de treballar, de
treball, de benestar i prosperitat, i estimula els destins
competidors a millorar tot aprenent de la nostra fragilitat.

Han caigut vostès en la malenconia de qui se sap noquejat
per la realitat. El compte enrere ja ha començat, el temps corre
i cada vegada estan vostès més contra les cordes de la
impotència. Han perdut el combat contra l’evidència. No tirin
la tovallola de la reivindicació davant el govern Rajoy, facin un
darrer esforç, defensin d’una vegada per totes els interessos de
les ciutadanes i els ciutadans. No és la seva derrota allò que està
en joc, si perden aquest assalt, el seu assalt final, qui ho pagarà
seran els ciutadans i les ciutadanes, serem tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentari MÉS
s’hi mantenen les esmenes 6273, 6274 i 6275/14. Per defensar-
les té la paraula el diputat Sr. Martí i Llufriu, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Borràs, donarem suport, estarem encantats a donar
suport a les propostes que conté aquesta moció, a les quals, com
ja s’ha explicat, hem fet tres esmenes, tres noves incorporacions
que intentaré explicar.

Però abans de res vull explicar la nostra posició, i la vull
explicar començant amb l’afirmació que va fer el director
general de Ports i Aeroports del fet que no existeix el problema
del transport aeri, i que aquest és un problema que s’han
inventat vostès, referint-se a nosaltres, a les malèvoles i
endimoniades forces d’extrema esquerra, nosaltres. No és
només aquesta una diagnosi errada, és una diagnosi feta des de
la més absoluta falta d’empatia amb la realitat dels ciutadans
que viuen a cada una de les illes de la comunitat autònoma; és
una diagnosi feta des de la més absoluta falta de rigor; és una
diagnosi feta des del fanatisme. Sí, perquè només des del
fanatisme, l’autoritarisme i la “xuleria”, aquests tres dons
d’aquesta santa trinitat, només des d’aquesta posició es pot
afirmar allò que es va afirmar. Aquestes són les tres principals
paraules del nou diccionari "gonella" Bauzá que l’Institut
d’Estudis Baleàrics impulsa i que assessoren ara els digníssims
i magnífics acadèmics del nou centre d’estudis d’IB3.

En un país normal, que un servidor públic surti a dir que no
existeix el problema de la fam, o que no existeix el problema de
l’atur, i que afirmi que són un problema inventat, que l’hem
inventat nosaltres, el farien fora immediatament. Però no, aquí
un director general pot dir dels ciutadans que lluiten cada dia
per rompre l’aïllament del mar de sal que el seu aïllament és un
caprici i una mania nostra, que ens queixam de vici, vaja; un
mar de sal que té a veure amb el drama humà d’aquells que
s’han de desplaçar fora de l’illa urgentment per un fet inesperat;
té a veure amb el drama humà d’aquelles famílies que no poden
assumir les despeses, entre elles les del desplaçament, perquè
els seus fills puguin continuar els estudis; té a veure amb els
costos afegits perquè un empresari porti matèria primera o
exporti el seu producte de qualitat; té a veure amb un major preu
dels productes de primera necessitat; té a veure amb la creació
de llocs de treball; té a veure amb les oportunitats; té a veure
amb l’absurd que per ser a Madrid a les 11 hagis de partir el dia
anterior; té a veure, també, amb una altra cosa que fa poc
publicava el diari insular, el Diari Menorca, i que deia que volar
a Menorca és fins a un 300% més car que a la resta de les Illes
Balears. Té a veure amb l’absurd que per viatjar des de
qualsevol illa a Mallorca hagis de pagar per un trajecte uns 100
euros; sí, Menorca-Palma val 92,71 euros. 

Com han de venir els alemanys, els holandesos, a sopar o a
fer una excursió a Menorca amb aquests preus?, m’ho volen dir?
Si ets resident, sí, pagarem la meitat, però un resident per anar
i tornar paga entre 103 i 115 euros, més d’una sisena part del
salari mínim interprofessional, un sol viatge. De què parlam,
idò?, quin sentit té parlar de cohesió territorial, d’equitat,
d’igualtat d’oportunitats, quan encara passen aquestes coses?
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Per açò afirmar, com s’ha fet, que no existeix el problema
del transport aeri és un menyspreu intolerable a tots els
formenterers, eivissencs, menorquins i mallorquins que pateixen
l’aïllament d’una mala connectivitat, d’una connectivitat
insuficient, cara, que resta oportunitats i que resta
competitivitat.

El transport aeri sí que suposa un problema no resolt per a
les Illes, i molt especialment ho és per a Formentera, Eivissa i
Menorca, i no veure açò, dir-ho, és burlar-se de la gent. La mala
connectivitat aèria hauria de formar part del sac de les prioritats
del Govern i no ho és; de fet no ho és. Amb aquest govern
tenim, idò, dos problemes: el del transport aeri i ell mateix. El
Govern s’ha convertit en un nou problema per resoldre el
problema del transport aeri; aquest govern és el nostre
problema. És el problema perquè erra en la diagnosi, i errar en
la diagnosi és errar-ho tot. I no vull carregar totes les culpes
d’aquesta diagnosi suïcida al director general de Ports i
Aeroports, no seria just; de fet he de dir que crec que el Sr.
Deudero ha estat molt sincer, molt clar, molt franc, massa, tal
vegada, perquè ha dit allò que pensa el Govern, allò que diu el
Partit Popular en la intimitat, però que ni un ni l’altre no diuen
ni al carrer ni al Parlament.

Ja hi pot haver, idò, autoritats aeroportuàries, aquest
succedani de cogestió aeroportuària que ara s’ha inventat el
Partit Popular, on no es fa cogestió sinó participació, consulta,
res més; ja hi pot haver comitès de rutes, que de res no servirà
tot açò si no tenim clars, si no coincidim en quins són els reptes
que té la comunitat autònoma en matèria de transport aeri.
Malament anam, molt malament anam, si, com ha passat, el
Govern té un full de ruta que res no té a veure amb allò que des
de Formentera, Eivissa i Menorca li reclamen. Malament anam
si en lloc d’apropar postures el Govern es dedica a menysprear
un acord com el del Consell Insular de Menorca quan aquest li
planteja una proposta molt senzilla i molt clara: pujar
transitòriament el descompte de resident per a Menorca i
Eivissa fins al 75% fins que s’aconsegueixi la tarifa única per a
totes les Illes.

Ja ens pot dir el conseller responsable de la matèria que el
transport aeri és una qüestió estratègica, però quan es gestiona,
es gestiona com una qüestió secundària. És com la famosa
autopista de l’educació que ens van prometre, que ens va
prometre el president Bauzá, i que no ha esdevingut més que
una autòpsia -es devia equivocar- una autòpsia educativa, feta
per un operari sense escrúpols. Malament anam, idò, si el
Govern a hores d’ara no se n’ha adonat que sense millorar la
connectivitat de rutes, capacitat, freqüències, preu, tenim un
futur ben poc ambiciós i fins i tot, per a algunes illes, jo diria
que no tenim futur. Parlar de connectivitat en unes illes és parlar
de tot, de tot.

Mirin, els diré la veritat: crec que la ciutadania està
indignada, indignada de veure que el Govern es fa el cec, el sord
i el mut en el tema del transport aeri. No fa res. 

Avui s’acaba un nou període, l’ordinari, parlamentari, i en
el transport aeri no hem, no han passat de les declaracions
d’intencions, però potser és hora de recordar, per tant, en forma
d’esmenes, i així ho hem intentat, o de propostes de resolució,
les falses promeses, i només tindré temps per fer referència a
una, dues, tres d’aquestes promeses incomplertes.

Una: el compromís de la signatura del pacte d’acció per al
transport aeri, un pacte que van signar els representants polítics;
el tenc aquí. El primer signant és el Sr. Santiago Tadeo, Partit
Popular, signat dia 30 d’abril de 2011. I a què es comprometia,
entre altres coses?, a trobar una solució per evitar les actuals
tarifes abusives i la insuficiència de vols. L’anàlisi està per tant
incorporada, l’anàlisi; aquesta, aquesta és l’anàlisi que es
rebutja, el punt de partida que rebutja el Govern de les Illes
Balears. En aquest sentit, per tant, reclamam que el Govern es
comprometi amb aquest pacte, aquesta és la nostra primera
esmena, que el Parlament insti el Govern a complir els
compromisos signats pel Partit Popular, cosa a la qual crec que
si té un poc de dignitat no es pot negar. En segon lloc, que ho
faci en les qüestions concretes que té aquest pacte, i una d’elles
és clara, la que es refereix a les tarifes abusives i la insuficiència
de vols, amb la finalitat d’equiparar el nostre servei aeri amb
qualsevol servei de transport de què gaudeixi la resta de
població del territori peninsular. 

Segon incompliment, que també proposam o volem resoldre
amb una esmena: el compromís, que també va fer el Partit
Popular, amb els estudiants per rompre la barrera de la cara
connectivitat. Deia el candidat Bauzá, llegiré textualment: “José
Ramón Bauzá, que participó durante la jornada de ayer -durant
les eleccions- en un recorrido por los municipios de la isla -era
Menorca- organizado por Nuevas Generaciones del Partido
Popular, anunció en Ciutadella que el nuevo govern balear,
que será gestionado por el PP después de las elecciones del 22
de mayo, concederá cada curso escolar tres billetes de ida y
vuelta a los estudiantes de Baleares que cursen su formación
universitaria superior fuera de las islas”, i diu després el
president del Partit Popular de Menorca, Santiago Tadeo: “El
PP cumplirá lo que se compromete a hacer, como son estos
tres billetes de ida y vuelta cada curso para los estudiantes”.
Bé, idò, promeses seran fets. Instam que el Govern compleixi
amb els seus compromisos i amb les seves promeses.

Amb tantes promeses incomplertes pot ser més oportú
acabar, però, amb les paraules de la sarsuela santjoanera de
l’ilAlustre pedagog i docent, docent, Joan Benejam, Foc i fum, en
aquell paràgraf que es diu Canta-li la cançó clara, i diu:
“Promeses són fruites que han madurat; si un se les menja se sol
esmussar; promeses són flòbies que cauen del cel, i enterra no
deixen ni aigua ni cel”. Les seves promeses són flòbies, ni aigua
ni cel no han deixat en aquestes terres, a Menorca els assegur
que encara les esperam.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Acab. Qualsevol diria que aquestes paraules escrites per
Joan Benejam, docent, fa més d’un segle, serien premonitòries
del que avui, desgraciadament, avui, malauradament, encara
patim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar
l’esmena RGE núm. 6281/14. Té la paraula el Sr. Carlos Luis
Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Nuevamente nos encontramos con una
propuesta del Grupo Popular, sí Sr. Borràs, típica suya, que es...,
del Grupo Socialista, perdón,...

(Remor de veus i algunes rialles)

... perdón, típica suya, redundante, recargada, sin contenido,
llena de reiteraciones, falsas motivaciones y condicionantes,
exigencias y plazos máximos para no alcanzar ningún tipo de
consenso, a pesar de lo que diga.

Empieza con la insuficiencia de las conexiones necesarias
para alargar la temporada. Sr. Borràs, la temporada turística
2013 se ha conseguido prolongar más allá de las fechas
habituales, traduciéndose en un incremento de pasajeros.

Luego continúa con otro incierto argumento, la ponencia
creada, como dice el documento firmado por los portavoces, es
para estudiar la situación del transporte aéreo, no la
problemática. Su afán de intentar motivar su moción le lleva a
decir lo que no es cierto.

Luego llega el momento cumbre de su obra, dice: “Las
intenciones del Gobierno de privatizar parte del capital de
AENA ha venido a agravar de manera significativa la
situación.” Sr. Borràs, es tan exagerado que termina pareciendo
su drama una comedia; según usted, una supuesta intención ya
agrava significativamente la situación, es de opereta, más bien.

Luego, para encajar la moción, continúa con que “A pesar
del rechazo inicial del Govern a la privatización...” -menos mal
que reconoce la postura de este govern, que no ha cambiado
nada-, para grabar y motivar algo la moción, continúa con “cada
día que pasa se muestra mas conforme, comprensivo y sumiso
ante las intenciones del Ministeri de Fomento.” Eso de la
sumisión lo lleva grabado, ¿eh? Le recuerdo, cuando
gobernaban, o debe recordar cuando gobernaban y prestaban
sumisión al Gobierno socialista, cuando autorizó las
prospecciones o cuando aprobó la privatización de AENA,
parada por el actual Gobierno, porque le recuerdo que su
moción, aunque después habla de lo de siempre, el tema es la
privatización de AENA.

Me habla de sumisión, si alguien ha defendido los intereses
de Baleares ante el Ministerio de Fomento es este govern y con
más provecho que su govern, que no hizo nada.

Miren, 25 de febrero de 2011, con el ministro socialista Sr.
Blanco, que encima lo han recolocado en el Parlamento
Europeo, arranca la privatización con la constitución de AENA
aeropuertos, calificó la privatización de, atento, “buscar un
enfoque empresarial de la mano del capital privado”. Los
sindicatos convocaron una huelga acusando a los socialistas de
venta a empresas amigas por un precio irrisorio y dejando la
deuda de los aeropuertos en manos públicas, un fraude
monumental. ¿Saben qué hizo el ministro? Ratificó que
mantenía el proceso de privatización. Por cierto, este ministro
socialista militarizó instalaciones aeroportuarias civiles, no me
imagino qué dirían si hubiese sido un ministro actual.

Además, el 6 de abril de 2011, en el Congreso compareció
este ministro, acumulando cuatro solicitudes de distintos grupos,
dónde explicó el proceso de privatización que llevaban a cabo,
y dijo -atento, Sr. Borràs- “La privatización de AENA defiende
el interés general”, esto el Sr. Blanco. Luego, el Consejo de
Ministros de 15 de julio de 2011, acabando la legislatura,
autoriza la licitación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona
y la privatización parcial del capital social de AENA. Por tanto,
Sr. Borràs, aquí no había intenciones, había autorizaciones,
como las prospecciones.

Incluso AENA contrató a un tasador independiente -esto, los
defensores, ustedes, de lo público-, acusándoles el Grupo
Popular, en la oposición, de malvender AENA. Sr. Borràs, ¿qué
hizo su govern en ese momento y usted? Pues nada de nada, y
estaba aprobada la privatización. Esto es postura selectiva que
tiene, esto sí que era sumisión, claro, estaban en el cargo y
dijeron, bueno, pues como si no pasara nada.

En cambio, el Partido Popular, llega al gobierno, paraliza la
privatización y usted, encima, con su moción. Es muy triste su
postura, ahora lo magnífica y antes ni decía nada, con el
agravantes de que le tocaba directamente, al ser usted el
conseller insular de Movilidad. ¡Vaya papel que está haciendo
con esta moción!

Tras paralizarlo, ahora sólo hay el dictamen preceptivo, pero
no vinculante, del Consejo Consultivo de Privatizaciones; según
el secretario de Estado, Sr. Català, están trabajando en buscar un
modelo para que AENA genere valor, pero no hay ninguna
decisión tomada ni en ningún plazo, anunciando la ministra de
Fomento la puesta en valor de AENA Aeropuertos mediante el
aumento de ingresos comerciales, la actividad internacional y un
plan de austeridad. ¡Qué diferencia con el gobierno socialista!
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Pero el culmen de la incoherencia socialista, ya sé que no se
ponen de acuerdo en nada, es que en Congreso, el 30 de mayo
de 2012, se rechazó una PNL del Grupo Socialista -escuche- en
que instaba al Gobierno a introducir, a la mayor brevedad
posible, la participación privada de los aeropuertos de Madrid
y Barcelona, así como la entrada de capital privado en AENA,
calificando el PSOE de error histórico la decisión de la ministra
de suspender las licitaciones de estos aeropuertos, y planteaban
la necesidad de incorporar la colaboración público-privada. La
PNL se rechazó con los votos del Grupo Popular, (...) estas
propuestas idóneas en el contexto actual. ¿Ve, Sr. Borràs, que
lo suyo es el mundo al revés? En Madrid los suyos instando a
continuar la privatización y usted, por otro lado, o por su cuenta,
todo lo contrario.

Lo que está claro es la postura del Grupo Popular que
siempre ha sido la misma, no sé cómo, ya se lo he dicho,
retiraba esta moción ante tanto despropósito.

Recordarles que este gobierno siempre ha defendido la
titularidad pública de nuestros aeropuertos, por ser
infraestructuras -sí, señor Borràs- estratégicas para nuestra
comunidad y la descentralización y participación de
instituciones propias en su gestión, para desarrollar estrategias
propias más adecuadas a las particulares de cada aeropuerto y
a la realidad insular, así como tener la misma conectividad que
en la península, como una enmienda que hemos presentado
nosotros, dándose un gran paso al constituirse, el 27 de enero,
el Comité de coordinación aeroportuaria. Así, por primera vez,
el Govern, administraciones locales y organizaciones
empresarias y sociales más representativas participan en la
gestión aeroportuaria, siendo el tercero constituido a nivel
nacional.

Todas las instituciones han dado su apoyo a un modelo de
titularidad pública y descentralizada de nuestros aeropuertos. Al
respecto, la Cámara de Comercio de Mallorca, en un
comunicado del 7 de noviembre -escuche-, recordó que lleva
muchos años reivindicando un sistema aeroportuario para
Baleares, de gestión privada, alineado con organismos y
empresas autonómicas, manteniendo la titularidad pública.

La posición del Govern es clara, nuestros aeropuertos deben
ser exceptuados de cualquier posible supuesto proceso de
privatización de AENA, lo ha dicho siempre y lo seguirán
manteniendo, por eso el carácter público es una cuestión que no
presenta ninguna duda política. Y como criterio estratégico, no
se hace necesario hacer ningún estudio que avale cuestión tan
básica como ésta, como pretende usted, Sr. Borràs. Estudios y
más estudios es su modelo y no hacer nada más.

Respecto a participación de instituciones propias en tema de
transporte aéreo, nuevamente llega tarde, ya existen organismos
en los que participan consells, ayuntamientos, que, por cierto,
usted los omite, y entidades de carácter social, económico,
sindical y empresarial más relevante, Mesa del transporte aéreo,
Comité de cogestión, comités de ruta, comisión técnica y
Comité de coordinación aeroportuaria, de los que veo que no es
plenamente conocedor.

El anterior gobierno ni constituyó los comités de ruta ni
convocó el Comité de cogestión ni cuando el Gobierno
socialista aprobó la privatización de AENA, sólo reunía la Mesa

del transporte aéreo, con su correspondiente pago de dieta, que
usted bien sabe, Sr. Borràs. Ahora ésta ni siquiera se paga. Su
propuesta es redundante, ya que ahora se reúnen todos los
organismos, por cierto creados gobernando el Partido Popular,
ahora pide la participación que no hicieron.

 Además, ya se tiene un plan de conectividad, se llaman los
planes bienales.

Sr. Borràs y Sr. Martí, no sé si por desconocimiento o por
atrevimiento mezclan materias indiferentes, una es la
aeroportuaria, objeto de la moción, y otra es la aeronáutica.
Ustedes ven la letra a y se ponen a hablar de aviones, me
gustaría que fueran un poquitín más rigurosos.

Sr. Martí, respecto al cumplimiento del pacto de acción, este
pacto sabe que es genérico, el Govern está llevando a cabo ya
medidas concretas.

Respecto a un plan de movilidad aérea, más plan que los
planes bienales de los comités de ruta, creo que está claro.

Y con lo de los billetes para estudiante, aquí se ha superado,
¡eh! Le recuerdo cuando era conseller insular de Educación le
entregaron 1.700 firmas pidiéndoselo y ¿qué hizo usted? Se
desentendió, se desentendió, y ahora pide lo que no hizo.

(Remor de veus)

Este gobierno está becando traslados que el anterior, el Sr.
Antich, paralizó el último año.

Respecto a que el conseller de Turismo dé cuenta en esta
cámara en temas de conectividad, recordarle que ha
comparecido cuatro veces, ha sido interpelado cuatro más, ha
contestado 52 preguntas, a cuyas actas me remito, ya que
parece, Sr. Borràs, que no escuchó mucho durante las sesiones,
además de preguntas escritas y solicitudes de documentación.

Partiendo de que es un sector liberalizado y una competencia
estatal, para este govern la conectividad es una prioridad.
Recordarles que en temporada alta hay una amplia gama de
vuelos, de precios y destino. La situación se agrava en
temporada baja, puentes y festivos. No magnifique situaciones,
como tiene costumbre ahora, Sr. Borràs, cuando gobernaba ni
mutis. Las rutas con las principales ciudades peninsulares están
cubiertas, en temporada baja se mantienen conexiones
permanentes de todos nuestros aeropuertos con Madrid,
Barcelona y Valencia.

Lo que no hará este govern es gastar 18 millones de euros
públicos dados a compañías aéreas y mayoristas de viajes, como
hizo su govern, que no sirvieron para nada, porque se perdieron
pasajeros y de dudosa legalidad.

Respecto a nuevas OSP, recordarle que éstas se declaran
cuando el libre mercado no cubre una ruta, no siendo el caso;
además, con OSP no se pueden cubrir todas las rutas y
frecuencias a los precios medios de mercado. Demuestra un
desconocimiento de la situación actual y lo relativo a una OSP.
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Los pasos dados por este gobierno a favor de nuestra
conectividad, comparándolos con los gobiernos socialistas, son
como la noche al día, tenemos bonificación de tasas,
reconocimiento de meses valle, observatorio de precios, comité
de coordinación aeroportuaria y se garantiza el descuento de
residente, a pesar de lo que el Sr. Borràs diga. El único que
quiso rebajarlo fue el gobierno socialista.

Además, se ha universalizado, se ha incrementado la partida
y se han puesto en marcha medidas de control efectivo del
posible fraude en su utilización.

Recordar, además, que la comparecencia de altos cargos del
gobierno se efectúa en las cámaras estatales, le recuerdo que su
delegado del Gobierno socialista argumentó ello para no
comparecer en este parlamento.

Y decirle, Sr. Borràs, que hace usted una lectura sesgada de
las intervenciones del conseller y del director general, lo que
denota la actitud que usted tiene.

Para finalizar, una noticia, y se la enseño: “El PSOE deniega
la bonificación de tasas para los vuelos interinsulares. El PSOE
rechazó en el congreso las enmiendas que debían bonificar las
tasas de los aviones que operan en Baleares, de ser aprobadas
hubiesen permitido reducir el precio de los vuelos de las islas.
La diputada del PSOE por Menorca, Gracia Muñoz, justificó el
voto en contra porque una bonificación de tasas aéreas habría
beneficiado por igual a residentes y no residentes, cosa que, a su
parecer de la diputada socialista, no era lógica. Las medidas
para compensar la insularidad -decía su compañera- han de
beneficiar a quien la sufre, no a todos -lo digo por su tarifa
plana-, además de que no había que hinchar una polémica sin
fundamento.”AAhora es polémica y antes no.

Sr. Borràs, y usted ahora con propuestas y argumentos que
van en contra de lo que votó y decía su compañera diputada
socialista, y además por Menorca. Esto es la coherencia o esta
es la coherencia socialista y lo demás son cuentos. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup proposant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Coherència la tenc, amb les meves
conviccions i les meves idees i la responsabilitat de defensar els
interessos de les persones que m’han votat i tots els ciutadans de
Menorca, açò és la coherència. Jo no faig com vostè, que és un
escolà d’amén del Govern. Fa 13, 21 minuts, ja el Sr. Deudero
a un tuit, segueix el debat per tuit el Sr. Deudero: “Batiburrillo
de temas, Damià Borràs confunde en materia aeroportuaria
con temática aeronáutica de conectividad, tela.” Açò és el
director general.

Vostè acaba de dir, Sr. Veramendi, que jo “confunde
materia aeroportuaria con temática aeronáutica”; és a dir que
el Sr. Deudero per Twiter ja dóna les instruccions al Grup
Parlamentari Popular a l’hora d’intervenir.

(Remor de veus)

I els explicaré açò, miri, li explicaré, Sr. Deudero, el director
general és de Ports i Aeroports, és de ports i d’aeroports,
aeroports no en tenim ni un, per tant no fa res, no ha de
menester fer res, però tenim aeroports. Aeronàutica, com que el
seu títol no ho posa, tampoc no fa res, perquè no resol res. De
ports sí que en tenim, però (...) de fer res o els vol privatitzar,
així tenim per al director general que tenim, en tornarem a
parlar.

Les seves propostes, Sr. Veramendi, punts 1 i 2, titularitat
pública dels aeroports, model de gestió que permeti una
estratègia descentralitzada del sistema de gestió, implica les
institucions i els agents socioeconòmics (...), una política de
taxes pròpies, una política de taxes pròpies. Gestió pública, si o
no? Ambigüitat total.

El model s’ha d’acordar a les Illes Balears amb els consells,
amb els ajuntaments i les entitats més rellevants; Sr. Veramendi,
gestió pública i descentralitzada, implicació en la presa de
decisions com demanen no, màxima capacitat de decisió,
planificació, programació i gestió, una diferència abismal entre
el que proposam i el que vostè defensa.

Punts 3 i 4, acords econòmics sobre mitjans materials i
personals per exercir les competències exclusives sobre
aeroports i heliports no d’interès general i transferència de
l’aeroport de Son Boned. I les necessitats d’una gestió pública?
Volen Son Boned per privatitzar-lo com fan amb els ports? Per
què escapcen l’article 30.5?

Punt 5, revisar i millorar la declaració de servei públic entre
illes per garantir els preus no discriminatoris, per garantir uns
preus no discriminatoris, demana. Què són preus no
discriminatoris per al PP? Nosaltres proposam una tarifa única
i universal residents i no residents que sigui una rebaixa
substancial que, 50% d’incorporat pagam els residents, la tarifa
de residència, de referència, ara el descompte per a residents és
de 46,5 euros, pagam 46,5 euros. Però, què són preus no
discriminatoris per al Govern, per al PP?

27 d’octubre del 2012, el Sr. Deudero: “El Govern propone
a Fomento una tarifa única para ir a Palma de 65 euros por
trayecto.” 65 euros, 18,5 euros més cara del que pagam ara;
aquest senyor és el que enviarà a negociar a Madrid, que
demana 65 euros, que paguem més del que pagam ara i tots
trobam que és escandalós?

Punt 6, mesures polítiques, legals i econòmiques per al dret
a un transport aeri digne, amb connexions, freqüències i horaris
adaptats a les necessitats dels illencs i a uns preus equiparables
als que paguen els peninsulars per recórrer la mateixa distància,
demana vostè. Preus equiparables que paguen els peninsulars
per recórrer la mateixa distància. Com recorren la distància els
peninsulars, Sr. Veramendi, neden, en bicicleta, en tren, amb
quint tipus de tren? No doni tantes lliçons de redacció, Sr.
Veramendi, per favor, no en doni tantes.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Nosaltres demanam un ampli acord polític i social aquí,
diàleg, convé o no establir (...) públic en els vols amb els
principals aeroports a la península, amb quines rutes, per quin
període, quines capacitats, horaris, freqüència i preu, debat i
acord aquí, a les Illes Balears, després exigirem els mitjans
necessaris per garantir-ho.

Punt 7, suport a l’activitat del Govern, consells, ajuntaments,
Delegació del Govern, així com els recursos econòmics, humans
i tècnics aportats, -per cert, recursos econòmics, zero-, en els
plans biennals d’aeroports, amb especial menció a la millora de
la connectivitat a temporada baixa i mitjana. Quins recursos han
aportat? Cap. Resultats de temporada mitjana i baixa? Pèrdua de
rutes, pèrdua de turistes estrangers, pèrdua de capacitat de
despesa i preus encara més cars. Hem d’aplaudir? No en tenim
prou ja de botafumeiro, Sr. Veramendi?

Última Hora d’Eivissa d’avui: “Pasajes de más de 300
euros para volar a Madrid, pese al momento de oferta”,avui,
eh?” Dia 12 del 5 del 2014, Sr. Serra, president d’Eivissa:
“Serra se alinea con la patronal y critica la falta de vuelos y
los precios abusivos. 5 del 6 del 2014, Diari Menorca, el Sr.
Tadeo: “Los vuelos actuales impiden pasar una jornada en
Madrid y volver el mismo día.” Avui, dia 23 del 5: “Cau
l’arribada de turistes estrangers en hivern.” 21 de gener del
2014: “Menos vuelos y más caros que van a Mallorca, pierden
300.000 turistas en temporada baja.”

(Remor de veus)

Açò és l’escenari que tenim i no hi ha problema.
Mentrestant, “Canarias podrá subvencionar aerolíneas que
lancen nuevas rutas”, acord de la Unió Europea a favor que
Canàries pugui ajudar. “Comunidad de Madrid e Iberia
promociona en Madrid y su región entre más de 21 millones de
pasajeros.” Però més aprop: “Isern confirma que Air Berlín
ampliarà els vols amb Palma. El aeropuerto de Dusseldorf
colaborará con Palma en promocionar la ciudad fuera de
temporada estival”, el Sr. Isern, alcalde de Palma se n’ha d’anar
a Dusseldorf a parlar amb companyies i aeroports perquè vostès
diuen que no hi ha problema, que tot està bé i estam encantats.

Taxes, vostè ha rallat de nou sistema de taxes, després m’ha
rallat de bonificacions, crec que s’ha contradit bastant, Sr.
Veramendi, com sempre.

I finalment, diu que hem de dir a Madrid que revisi la
política de connectivitat no peninsular pel que fa al transport
intermodal terrestre a la península, amb paràmetres anàlegs als
que es tenen a la península. A aquestes alçades hem de dir a
Rajoy...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... que han de revisar la política de connectivitat?

Ara acab, presidenta. Encara no els han dit, amb tant de
comitè com tenen, encara no els han dit que les coses van
malament? Tres anys governant i encara estam així, en Babia?

Lamentam, Sr. Veramendi, la falta de sensibilitat davant el
dret a una justa connectivitat. Denunciam la discriminació del
transport entre illes i la península en comparació amb (...)
inversions ferroviàries, la política de preus i bonificacions de
l’AVE. L’Estat triplica la despesa en AVE. Notícia de l’altre
dia: “Pastor, la ministra, destaca la apuesta del Gobierno por
los ferrocarriles de Castilla y León a los que se han destinado
2.225 millones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... en dos anys, 2012 i 2014, en tres anys 2.200 a Castella i
Lleó i aquí continuem en Babia.

Després s’estranyen que reprovem l’actitud del Govern,
reprovem el director general i el conseller. Comencin per
reconèixer que hi ha un problema, comencin a obrir les portes
al diàleg, parlem les coses, ningú no es pot posar medalles sobre
el transport aeri, però molt manco que ningú el Govern del Sr.
Bauzá, el Sr. Martínez i que aquí té de portaveu, corretja de
transmissió, al Sr. Veramendi.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, accepta l’esmena del Grup Parlamentari Popular?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Del Grup Parlamentari Popular?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Del Grup Parlamentari Popular?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, les altres ha dit que sí, no és ver?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Les altres les acceptem, però crec que de la meva
intervenció queda molt clar que les esmenes del Grup
Parlamentari Popular la veritat no resolen cap problema sinó
que empitjoren.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, no estan acceptades.

(Remor de veus)

Passam a la votació. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 33 vots en contra i 24 a favor.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les proposicions no de llei. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 8383/13, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acord estratègic per
impulsar el sector nàutic balear.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
8383/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
acord estratègic per impulsar el sector nàutic balear.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Oscar Fidalgo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras y señores
diputados, tomo la palabra en nombre de mi grupo
parlamentario para defender un acuerdo y la necesidad de un
acuerdo estratégico para impulsar el sector náutico en nuestra
comunidad autónoma.

Permítanme comenzar advirtiendo un error formal o
tipográfico en la redacción puesto que la solicitud número 2 de
nuestra proposición no de ley, donde dice “el Parlament de les
Illes Balears”, debería decir “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern que es comprometi”, luego tendré oportunidad
de pronunciarme sobre las enmiendas de la Sra. Sansó.

Dicho esto, comenzaré con obviedades, señores diputados,
desde que el hombre está sobre la faz de la tierra la navegación
forma parte de nuestras vidas, primero como transporte y
sustento, y hoy complementada esta tradición con millones de
aficiones que tienen el mar como centro de todas sus pasiones
y esa es precisamente nuestra oportunidad.

Navegar ha pasado de ser una pura necesidad a una cuestión
mucho más trivial, millones de personas se hacen cada día a la
mar por afición. Pues bien, señorías, si nos referimos a nuestras
cuatro islas y calculamos cuáles son nuestras fortalezas y
oportunidades para impulsar aquello que nuestra orografía y

situación privilegiada nos ha concedido frente a otros destinos,
creo sinceramente que tenemos la obligación de optimizar
nuestras posibilidades para que el sector náutico tenga las
herramientas necesarias para desarrollar todo su potencial en
nuestra comunidad autónoma en el futuro. 

El sector, para que se hagan ustedes una idea, genera en
Italia más de 12.000 millones de euros; en Francia, más de
8.800 millones de euros, y en España apenas llega a 5.700, digo
esto porque creo que el sector náutico representa una
oportunidad estratégica clave para el turismo en general y para
Baleares en particular. Nuestros más de 1.400 kilómetros de
costa en las cuatro islas, un entorno privilegiado, buen clima y
un mar que permite disfrutar de la náutica prácticamente 365
días al año en nuestro litoral son algunas de nuestras armas. Sin
duda también nuestro paisaje, nuestros parques naturales,
nacionales y reservas marinas ayudan a promover la imagen de
destino líder con muchos factores beneficiosos, pero es que
además contamos con unos servicios, una oferta
complementaria y unos transportes de primer nivel que
complementan nuestra marca como destino eminentemente
náutico.

Según los últimos datos, señorías, más de 500.000 personas,
medio millón, vinieron a Baleares en 2013 por un motivo
directamente relacionado con el sector náutico. El Mediterráneo,
para que se hagan una idea, acoge aproximadamente el 75% de
la navegación de recreo del mundo y de entre 75% de la
navegación de recreo del mundo un 25% se produce en el
ámbito de nuestra comunidad autónoma de las Islas Baleares,
más del 20% de matriculaciones de recreo en el Mediterráneo
lo son además de Baleares. 

Miren, sólo en nuestros puertos recalan al año más de 3
millones de pasajeros de cruceros. Imaginen el sector náutico
stricto sensu genera cerca del 4% del producto interior bruto
directamente de nuestra comunidad autónoma.

Tenemos un nicho estratégico de primer orden. Tenemos
una gran oportunidad, pero es necesario en primer lugar ser
conscientes de ello y trabajar conjuntamente con el sector, tal y
como viene haciendo el Gobierno de las Islas Baleares, sobre
todo para detectar sus carencias y ser de ayuda para que la
colaboración público privada -y el último ejemplo lo tenemos
en la organización del Salón Náutico de Palma, que, como
ustedes saben, es autofinanciado y además este año con los
mejores resultados y números de su historia- para que esto sea,
como decía, un eje de acuerdo continuado en el tiempo, esa es
la base de este acuerdo, que permita dotar al sector y a sus
estrategias de un impulso político que se cimente en los valores
de empleabilidad, formación, promoción industrial y respeto por
los valores medioambientales de aquí al futuro.
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Las actividades directamente relacionadas con la náutica,
como ustedes saben, pues podríamos hablar de la reparación y
el mantenimiento de embarcaciones, el chárter náutico, la
compraventa de embarcaciones y los servicios de puertos, los
amarres temporales, los aparatos de señalización y control, la
electrónica naval, la industria mecánica y técnica naval,
fontaneros, astilleros, carpinteros, pintores, formadores de
patrones y marineros y así podríamos continuar con un largo
etcétera.

Como les decía, actualmente países de nuestro entorno,
como Italia, rentabilizan su actividad náutica con unos
resultados que multiplican por dos los de los españoles,
prácticamente al 50% también lo hace Francia, y así un largo
etcétera de países de nuestro entorno. Se tiene la impresión
generalizada, señorías, que se dejan pasar muchas oportunidades
en España y en Baleares en ese sentido, que bien podrían
establecer una verdadera estrategia nacional para el impulso del
sector que redundase en creación de empleo y prosperidad que
es en suma lo que todos pretendemos.

La náutica constituye también..., es cierto que no como una
solución integral, pero sí de manera importante, como
catalizadora de reciclaje laboral para profesionales sobre todo
del sector de la construcción, como les he dicho fontaneros,
pintores, carpinteros tienen una oportunidad especificando y
especializando sus conocimientos de formar parte de un sector
dinámico y en auge.

La Mesa sectorial náutica, que tiene como ustedes saben un
ámbito absolutamente transversal en el Gobierno de la
comunidad autónoma, también se ha integrado en el Plan
integral de turismo. A nuestro juicio la mesa constituye un
elemento de cauce y de estudio de las demandas del sector al
que en cada convocatoria se unen nuevos miembros. Ahora
también la náutica forma parte de la promoción turística de
nuestro archipiélago, ahora los expertos pueden hacer llegar sus
inquietudes y sus opiniones como profesionales del sector. Creo
sinceramente que es una buena iniciativa de la que surgen
sinergias beneficiosas para todos los ciudadanos.

Señorías, esto no siempre ha sido así y creo que es -insisto-
beneficioso para todos que este acuerdo, que estas sinergias que
existen con una estrategia a medio y largo plazo puedan
continuar en el tiempo independientemente del color político.
Creo que todos debemos estar de acuerdo en impulsar
políticamente aquellos acuerdos de la Mesa del sector náutico,
porque es el órgano decisorio en el que confluye el Gobierno y
las entidades más representativas del sector náutico, y ese es
precisamente el propósito de este acuerdo.

A algunos podrá parecerles una obviedad lo que se está
solicitando de la Cámara, pero créanme señorías que no lo es,
no lo es. Ha sido el propio sector el que en múltiples
declaraciones ha solicitado siempre que este gran acuerdo entre
fuerzas políticas se adopte en el seno de esta cámara, por
necesario, que se dote de continuidad una línea de actuación de
colaboración público privada con un solo objetivo: mejorar. 

Es por lo que esperamos contar hoy, sinceramente, con el
apoyo de los grupos parlamentarios de la oposición y de los
miembros diputados no adscritos, porque creemos que acuerdos
como éste son claramente beneficiosos, no van en contra de

nadie, sino a favor de un sector que, como les he relatado, tiene
unas perspectivas de crecimiento fundamentales, no sólo como
nicho de empleo y de formación, sino además como generador
de prosperidad y riqueza. 

Creo que tiene continuidad el sector náutico en nuestra
comunidad autónoma, creo que tiene un largo recorrido de
volumen de negocio, que tenemos la obligación de saber ver y
aprovechar, y creo en definitiva que si ustedes prestan su
consentimiento a esta proposición no de ley, en definitiva,
ganaremos todos.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar les
esmenes RGE núm. 6270, 6271 i 6272/14, té la paraula la Sra.
Pilar Sansó, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Com s’ha dit moltes vegades a aquesta cambra, el
sector turístic de les Illes Balears és el que més pes té dins
l’economia de la nostra comunitat, suposa més d’un 50% del
PIB de la nostra economia. Davant aquesta situació cal recordar
que en els darrers anys les temporades turístiques són cada
vegada més curtes i amb contractacions molt precàries. 

Per això, tal com estableix el Pla integral de turisme de les
Illes Balears per al 2012-2015, s’han de promocionar diferents
productes per tal de diversificar i desestacionalitzar les
temporades turístiques de les Illes. Entre aquests productes,
sense cap dubte, hi cap el sector nàutic el qual en el 2013 va
generar un negoci de més de 700 milions d’euros i més d’un
2,5% del PIB. Tal com ha comentat el Sr. Fidalgo, és vera que
aquest sector no només repercuteix als ports en qüestió, sinó que
afecta molts altres sectors.

Pel que fa a la proposició no de llei que presenta el Partit
Popular he de dir que, un cop més, som davant una proposició
no de llei o davant una proposta que no proposa res, vostè ha dit
que començava amb obvietats, és que està plena, tots són
obvietats, els punts que plantegen són obvietats.

Per tant, per una part constata una evidència, perquè és vera
que el sector nàutic és estratègic per a la nostra economia, però
també són estratègics per a la nostra economia la innovació
tecnològica, el comerç i la restauració, el medi ambient, la
indústria agroalimentària i molts d’altres sectors, que ja sé que
no vénen al tema d’aquesta proposició no de llei, però si volen
seguir en aquesta línia de presentar propostes que no diuen res
o que sols fan constatar una evidència, jo també li proposaria tal
vegada, després de la temporada turística, que proposin una
PNL i diguin que a l’estiu aquests “xiringuitos” de platja que hi
ha arreu de les illes també han suposat una economia, un sector
estratègic per a la nostra economia, o el sector de les hamaques
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i dels para-sols, perquè per tal de constatar evidències, em sap
greu si hi està d’acord o no o en fa comentaris, aquesta també
ho serà, una evidència, perquè també serà un sector durant
l’estiu que pot ser estratègic, tal vegada no un 2,5% del PIB,
però també ajudarà a l’economia de les nostres illes. 

Pel que fa al segon punt que proposa, veig que se n’ha
adonat que els acords adoptats per la Mesa del Parlament,
perdó, de la Mesa sectorial nàutica no és el Parlament qui té les
funcions d’executar-les, sinó el Govern de les Illes Balears,
estic contenta que ho hagi rectificat aquí, perquè ja pensàvem
que, una vegada més, el Govern de les Illes Balears volia dir a
aquesta cambra, al Parlament de les Illes Balears, el que havia
de fer, però bé, veig que ha estat una errada, per tant, bé, ho
acceptam, que és el Govern de les Illes Balears qui té aquestes
funcions.

Per tant, per aquest motiu, perquè consideram que el primer
punt és una obvietat i que el segon punt tampoc no específica
molt una feina, una proposta amb feines reals que s’haurien de
fer des del Govern de les Illes Balears, hem presentat dues
esmenes, la primera és sobre modificar “el Parlament de les
Illes Balears” pel “Govern de les Illes Balears” que he entès que
ja ho havia modificat i que d’una vegada per totes els acords
adoptats per la Mesa sectorial nàutica es duguin a terme des del
Govern de les Illes Balears, s’executin, perquè fa tres anys que
governen i pel que tenc entès aquesta mesa sectorial no s’ha
constituït enguany, per tant, ja tenen temps d’haver executat
totes les propostes que s’han fet. I no em val que només em
digui que han fet la Fira Nàutica, perquè hi ha molts més acords.

Davant el fet que només fan propostes d’autocomplaença,
nosaltres li volíem fer propostes per millorar el sector nàutic,
perquè no han comentat en cap moment les mesures que han
pres els seus governs, tant de l’Estat com el Govern de les Illes
Balears, en contra d’aquest sector que ara vostès aquí vénen a
defensar; li record que han augmentat les taxes d’ajuda de
navegació marítima, l’anomenada taxa zero; la interpretació de
la l’Agència Estatal Tributària que penalitza els propietaris dels
iots amb banderes espanyoles enfront de la resta de iots d’altres
països de la Unió Europea que es destinen a xàrters nàutics;
volen privatitzar els ports, cosa que empitjorarà els serveis i
augmentarà les tarifes, a més volen ampliar ports petits
característics de les nostres terres, com el port petit d’Es
Molinar, que perjudicaria l’entorn i tampoc no ajudaria a
l’imatge de la gent que ens ve a visitar aquí. Com també el tema
de les prospeccions perquè és important per aquest sector que
no hi hagi prospeccions petrolíferes i, com que no queda clara
la seva posició, aquí diuen una cosa, a Madrid en diuen una
altra, també li record que ara aquests dies ens visitarà el
Rainbow Water que és el vaixell de Greenpeace, per tant, per
reivindicar que no es facin les prospeccions petrolíferes aquí. 

Per tal d’ajudar-los a donar contingut a aquesta proposició
no de llei i corregir les deficiències i els perjudicis que s’han dut
a terme en aquest sector per part dels seus governs presentam
una esmena que és afegir un punt 3 en qual instam el Govern de
l’Estat a suprimir immediatament l’augment desmesurat de la
taxa d’ajudes a la navegació, aquesta taxa zero, ja que amb
aquest augment d’un 150% suposa un greuge comparatiu dels
vaixells amarrats als nostres ports respecte d’altres ports
emblemàtics de la Unió Europea o d’altres països. No basta que

diguin que s’eliminarà aquesta taxa als pressuposts del 2015, és
que ja ni s’hauria d’haver aplicat aquest increment.

La tercera esmena presentada es fa amb l’objectiu de
modificar el sistema d’exempció de l’impost de matriculació per
a iots destinats a xàrter nàutic, ja que perjudica, com ja li he dit,
els vaixells espanyols que estan empadronats..., que tenen
bandera espanyola, perquè els propietaris del vaixells, els
propietaris d’aquí, que tenen vaixells matriculats a Espanya, si
el volen llogar com a xàrter nàutic després no el poden utilitzar
com a ús privat. Per tant, també es produeix un greuge
comparatiu amb una persona que té un vaixell a França que ve
aquí, el lloga els mesos o les setmanes que ell no té disponible,
però després quan en vol disposar per a ús propi, ho pot fer, un
espanyol no ho pot fer. Per tant, això torna ser un greuge
comparatiu cap als propietaris de vaixells de la nostra terra.

Per tant, per tots aquests motius i perquè consideram que el
sector nàutic efectivament és estratègic i s’han de fer polítiques
actives a favor d’aquests i no en contra, li demanaríem votació
separada dels dos punts, a no ser,... perquè vostè no s’ha
pronunciat respecte de les esmenes, per tant, una vegada que ens
digui els punts que ens votarà a favor, si ens en vota cap, ja
decidirem, ja li comentarem el vot.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

 Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per fixar la posició,
té la paraula el Sr. Miquel Àngel Mas per un temps de deu
minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Un sí, una mancança, i un no. Ara m’he
deixat la proposició... la puc anar a cercar en un moment?

LA SRA. PRESIDENTA:

És clar que sí.

EL SR. MAS I COLOM:

Bé, Sr. Fidalgo, un sí al primer punt, li donam un sí perquè
entenem que el sector nàutic és un sector molt important i
efectivament és un sector estratègic, aporta productivitat, llocs
de feina i creixement econòmic, per tant, res a discutir, un sí.
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Una mancança, una mancança i és que tot i que aquesta
reivindicació que es fa del sector nàutic trobam o trob, trobam
que és una reivindicació purament economicista, que
compartim, però el sector nàutic és molt més que un sector
econòmic, no? És obvi que per ser unes illes, nosaltres tenim
aquí un patrimoni cultural, un patrimoni lingüístic, un patrimoni
etnogràfic que forma part també d’aquest sector nàutic, no?, i
que ha implicat els pobles de Balears; són pobles envoltats de
la mar, que han viscut per i de la mar, amb una tradicional
relació que ha acabat conformant part del seu caràcter nacional
i de la seva cultura i és com ens relacionam amb la mar que
forma part també de la nostra idiosincràsia. En aquest sentit
resulta molt penós que a dia d’avui encara no tenguem un
museu marítim, crec que tenim guardats barques i llaüts no sé
a quin magatzem, però no tenim res per mostrar-los. Diu molt
poc de la nostra societat.

Un no, un no al segon punt, perquè jo crec que, tot i que vós
heu intentat corregir l’error, heu dit tipogràfic, crec que no l’heu
acabat d’esmenar, en tot cas vos suggeriria com pens jo que
hauria d’estar redactat, si ho vol acceptar; és a dir, inicialment
el punt 2 deia: “El Parlament de les Illes Balears es compromet
a impulsar els acords adoptats per la Mesa sectorial nàutica, per
garantir el futur i el desenvolupament d’un sector productiu
fonamental per a la nostra comunitat autònoma”. Jo crec que ens
resulta obvi que el Parlament és sobirà i per tant, no s’ha de
comprometre a fer el que diu un sector, sigui el sector que sigui.
Jo crec que vos heu adonat compte d’aquesta errada i l’esmena
que he introduït in voce és: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a impulsar els acords adoptats”. Tot i així, crec
que tampoc és..., és a dir, pens que la seva filosofia devia ser la
que li dic que el Parlament és sobirà, i que nosaltres
representam els ciutadans i per tant, no podem estar sotmès a
cap sector, sinó, en tot cas, hem de veure el conjunt de la
societat, no només un sector i hem de vetllar pels interessos
conjunts.

Llavors, en tot cas, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a estudiar els acords, però no a impulsar, és a dir, el
Govern no pot ser obligat, no podem dir nosaltres al Govern que
sigui obligat a fer el que digui el sector nàutic, sí a estudiar-ho,
òbviament, segurament hi pot haver propostes positives. Per
tant, si vós corregiu aquesta paraula “impulsar” per “estudiar”,
seria acceptable.

I pel que fa a les esmenes presentades per la Sra. Sansó del
Partit Socialista, li diria que sí a les tres, a la primera, a la
segona i a la tercera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup proposant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Sr. Fidalgo, cinc minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias Sr. Mas por su
predisposición y por sus aportaciones. Estoy completamente de
acuerdo, es decir, si a usted le parece bien, en cuanto a la
enmienda que ha hecho aquí in voce, y si al Grupo
Parlamentario Socialista también se lo parece, usted se ha

referido a, ... yo le diría, específicamente: “El Parlamento de las
Islas Baleares insta al Gobierno a estudiar y, en su caso,
impulsar...”, y todo lo que sigue en el punto número 2, que yo
creo que es un mix entre lo que usted ha propuesto y entre lo
que inicialmente yo ya decía en la exposición oral y además se
apuntaba por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

También me voy a referir de manera breve a las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que, en
su caso, queda contestada la RGE núm. 6270 con esta primera
enmienda de manera parcial. Y en segundo lugar, yo no
aceptaría la coletilla que le sigue al punto número 1 de la RGE
núm. 6270, cuando dice “de una vez por todas”. Y no lo
aceptaría porque nunca antes, Sra. Sansó, de esta legislatura se
había creado una mesa sectorial con el sector náutico y nunca
antes se había reunido en cuatro ocasiones, como lo ha hecho
este gobierno con la Mesa sectorial náutica. Por tanto, esta
afirmación falta a la verdad y yo creo que mi grupo
parlamentario no puede aprobarla.

En cuanto a la de adición, la RGE núm. 6271, yo debo
decirle que en cuanto a la tasa de navegación, Sra. Sansó, fue el
propio Grupo Parlamentario Popular y la figura del Sr.
Veramendi, quien presentó, en unos términos mucho más
contundentes, por cierto, de los que hoy ha expresado usted
como parte del Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario
Popular a nivel de toda España, presentó en este Parlamento una
proposición no de ley que se votó y que obviamente esta
circunstancia, y la remito a usted al Diario de Sesiones, para
que tenga constancia de nuestro rechazo a la tasa de navegación
aprobada por el Gobierno y a nuestra instancia de que en todo
caso esa circunstancia varíe. Por lo tanto, eso ya es una cosa
juzgada por este Parlamento, permítanme ustedes la expresión
y creo que es y está fuera de lugar referirnos obviamente a esta
circunstancia.

Y en tercer lugar y para acabar, debo decirle que me deja
usted sin palabras en cuanto a su última enmienda, y le voy a
explicar por qué. Usted se refiere a la exención del impuesto de
matriculación del chárter náutico. Yo le diría, ¿sabe usted que
ese impuesto se creo en la Ley 38/1992, que era la que imponía,
de manera absolutamente injusta, el impuesto de matriculación
de chárter náutico, únicamente en España, a diferencia de todos
los países de la Unión Europea? ¿Sabe usted quién gobernaba
cuando se aprobó la ley en el año 1992?

(Remor de veus)

Pues la aprobó, efectivamente, el Grupo Parlamentario
Socialista. 

Y ¿sabe usted qué grupo ha eliminado el impuesto de
matriculación del chárter náutico? Precisamente lo ha hecho un
gobierno del Partido Popular, con la Ley 16/2013, de 29 de
octubre. Está publicado en el BOE, del 30 de octubre de este
año. Yo a usted le insto a que de manera concienzuda tenga
usted la oportunidad de leerlo, para ilustrarse sobre el asunto y
para que vea que este partido sí cumple en este sentido, con este
sector náutico y con los compromisos adquiridos durante la
campaña electoral, precisamente por el presidente José Ramón
Bauzá.
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En fin, insto igualmente al Partido Socialista a que se sume
al consenso que ha expresado el Grupo Parlamentario MÉS con
nuestro grupo parlamentario y espero que podamos alcanzar un
acuerdo.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació? Sí?

LA SRA. SANSÓ I AGUILÓ:

Sra. Presidenta, podem demanar votació separada dels dos
punts i després demanar al Sr. Fidalgo que concreti exactament
el segon punt, el qual he entès que queda: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar i
impulsar els acords adoptats...

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Perdoni, Sra. Sansó, “a estudiar i, en el seu cas, impulsar...”.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’accepta la votació separada dels dos punts?

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

No hi ha cap inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a la votació. Començarem amb el punt
primer. Començam a votar. Votam.

No va?

Tornarem començar. Tornam començar. Començam.

Queda aprovat per 37 vots a favor i 19 abstencions.

Passam a la resta de la votació, el segon punt. Començam.

Queda aprovat per 56 vots a favor.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2765/14,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del sistema de finançament autonòmic relatiu
a la despesa sanitària de la nostra comunitat.

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
2765/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del sistema de finançament autonòmic, relatiu a la
despesa sanitària de la nostra comunitat. 

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei. Té la paraula la Sra. María José Bauzá, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. El tema de esta proposición
que hoy debatimos quiere redundar en una de las cuestiones que
ha sido capital para el Gobierno de esta comunidad autónoma y
para el Partido Popular de Baleares en esta legislatura, y no es
otro que reclamar un sistema de financiación justo para nuestra
comunidad autónoma, y más cuando lo que demandamos, en
este caso concreto, es mejorar la financiación del sistema
sanitario para situar el gasto por habitante en la media del país.

Mientras nuestra comunidad autónoma ocupa el puesto
número 2 en recaudación, después de aportar al sistema de
fondos de garantía y de suficiencia, en aplicación del principio
de solidaridad, pasamos a ser la cuarta comunidad peor
financiada. La insularidad además es un factor importante que
presiona los costes sanitarios al alza y debe ser suficientemente
tenida en cuenta en cualquier sistema de financiación sanitario.
La doble y la triple insularidad de nuestro archipiélago, unido
al hecho de ser una de las principales receptoras de turismo a
nivel mundial, ha supuesto en los últimos años la puesta en
marcha de nuevos hospitales en todas las islas. Todo esto
implica mayores costes en relación a comunidades autónomas
no insulares.

La necesidad de responder in situ a problemas sanitarios
urgentes, eleva sin duda la complejidad de la cartera de
servicios de los hospitales insulares y requiere mecanismos
complejos y costosos de transporte primario y secundario. En
definitiva, precisamos que el coste de nuestra insularidad tenga
un peso específico para determinar las diferencias reales en
materia de financiación. Durante años la insularidad ha
potenciado las diferencias y singularidades de nuestra
comunidad. El déficit crónico de financiación ha colocado a
nuestras islas en el furgón de cola del gasto sanitario por
persona, lo que ha producido una diferencia de unos 200 euros
por persona respecto a la media de las comunidades y de unos
500 euros en relación a las comunidades autónomas con un
mayor gasto sanitario por persona. Esta peor financiación
sanitaria no es más que un reflejo de la insuficiente financiación
general, paradójicamente en una de las comunidades autónomas
más solidarias. 

A pesar de esta escasa financiación, Baleares ha conseguido
construir un sistema sanitario eficiente y de gran calidad,
gracias, en gran medida, a los excelentes profesionales de los
que dispone la sanidad balear. Sin embargo, ciertamente,
nuestro sistema sanitario necesita cubrir nuevas necesidades de
recursos humanos e infraestructuras, que el actual sistema de
financiación no cubre.
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A este problema crónico de falta de financiación, debemos
sumar una deficiente transferencia de competencias en materia
sanitaria realizada ya en el 2002. A la hora de dotar las distintas
comunidades autónomas se utilizaron criterios como el
poblacional, con un censo de 1999, criterios que sin duda han
quedado totalmente obsoletos, especialmente en Baleares, que
ha sufrido el mayor incremento poblacional de toda España,
hemos aumentado más del 21% de la población en los últimos
10 años. Sin embargo este crecimiento poblacional ha sido
inversamente proporcional al presupuesto sanitario.

Comparando las transferencias con otras comunidades
autónomas, como por ejemplo Extremadura, similar en términos
de población, esta comunidad para las transferencias contaba
con el doble de inversiones en infraestructuras, el doble de
camas públicas y una mayor dotación en recursos humanos. En
el caso de Canarias, que comparte con Baleares la condición de
islas, éstas reciben el 70% de los fondos destinados a la
compensación del hecho insular, cuando solamente tiene el
doble de población que Baleares.

Sin embargo, a pesar de esta deficiente financiación, como
he dicho, gozamos de uno de los sistemas sanitarios mejor
valorados a nivel nacional, gracias sin duda a la implicación de
los profesionales sanitarios y a la máxima optimización de los
recursos tecnológicos. También quiero destacar aquí las
políticas de gestión llevadas a cabo por el Govern en Baleares,
encaminadas a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario,
en base a un modelo de gestión eficiente. Sin duda todo cambio,
debe llevarse a cabo con la implicación y la complicidad de los
profesionales sanitarios, que son quienes mejor conocen las
bolsas de ineficiencia, quienes mejor saben dónde conviene
actuar. Pero por supuesto, siempre tenemos que tener como
referencia nuestro principal objetivo que es ofrecer al ciudadano
un servicio de máxima calidad.

Gracias al esfuerzo de todos, estamos cumpliendo los
objetivos de déficit marcados por el Estado y se está trabajando
de manera permanente en ser cada día más eficientes en la
gestión de los servicios públicos. Por ejemplo, en relación al
gasto de farmacia hospitalaria y ambulatoria, Baleares ha
conseguido situarse en un gasto de 12 euros por habitante, en
comparación con otras comunidades autónomas como Galicia,
que asciende a 20 euros por habitante. Este ahorro se debe
precisamente a una mejor prescripción por parte de los
profesionales y a la implantación casi total del sistema de receta
electrónica. Tal como dijo el conseller Sansaloni en Madrid, con
las pautas de prescripción farmacéutica de nuestra comunidad,
se estima que el conjunto de comunidades autónomas se radia
alrededor de 1.900 millones de euros anuales.

También podemos poner como ejemplo la puesta en marcha
de la central de compras, o la implantación del nuevo modelo de
atención sociosanitaria, que, además de mejorar la atención y la
calidad de vida de los pacientes crónicos avanzados, ha
conseguido que en el año pasado se atendieran un 21,2% más de
pacientes que el año anterior, y además con un elevado nivel de
satisfacción por parte de los usuarios. También se han
reestructurado plantillas, se ha unificado la gestión de personal,
se ha incrementado la capacidad de resolución de las unidades
de atención primaria. Igualmente también podemos
congratularnos que se ha conseguido aumentar el número de
intervenciones quirúrgicas programadas y de consultas en

mayor medida que en los últimos años y sin un mayor
incremento de coste. Y en los últimos días también hemos
conocido también un dato del Ministerio de Sanidad, relativo al
2012, donde los hospitales de Baleares se sitúan entre las cinco
comunidades más resolutivas, al tardar sólo 6,64 días de media
en dar de alta a sus pacientes.

Y lo más importante de todo es que, según las últimas
encuestas de satisfacción, nuestro sistema sanitario de Baleares
goza de una estupenda imagen entre los ciudadanos, como lo
demuestra el hecho de que casi el 90% de los usuarios de los
hospitales de la red hospitalaria pública asegura que
recomendaría el centro donde ha sido atendido. Sin duda todo
ello, y no me cansaré de repetirlo, gracias a la implicación y al
esfuerzo de unos magníficos profesionales con los que
contamos en nuestro sistema sanitario.

Pero ahora toca dar un paso más y tal como está
demandando nuestro presidente José Ramón Bauzá, debemos
demandar de una manera unánime una mayor financiación para
nuestra sanidad, que nos sitúe en la media del gasto por persona
del resto del país. Debemos apostar por un nuevo sistema de
financiación autonómica, basada en variables objetivas y no
subjetivas. Debe ser un reparto fundamentado en la población,
un reparto basado en las personas y no en los territorios. Porque
todos los ciudadanos debemos tener acceso a los mismos
servicios, independientemente de donde vivamos. El único
protagonista del sistema de financiación debe ser el ciudadano.

Si existe un principio de equidad en el pago de impuestos,
también debe darse esa equidad a la hora de disfrutar de unos
servicios similares. Pero hay algo más que debemos recordar a
la hora de negociar, los ciudadanos de Baleares hemos hecho los
deberes, nos sentamos a negociar con el deber cumplido; una
vez que este gobierno ha conseguido contener la deuda
autonómica, el problema de nuestra comunidad ya no es el
gasto, sino los ingresos, y por eso reclamamos un sistema de
financiación más justo.

Baleares quiere seguir siendo una comunidad solidaria, pero
creemos que es justo que todos los ciudadanos de España,
independientemente de la comunidad en la que vivan, tengan
derecho a los mismos servicios. Los ciudadanos de Baleares
hemos hecho muchos esfuerzos durante años, especialmente
durante los años de crisis, y por eso creemos que es de justicia
que eso se tenga en cuenta y se valore y se apruebe un sistema
de financiación con el que todos estemos de acuerdo.

La solidaridad interterritorial es un principio constitucional
que no cuestionamos, pero lo razonable es que esa solidaridad
tenga unos límites y unas condiciones. No podemos hablar de
solidaridad cuando una de las comunidades que más aporta,
después no llega a la media de financiación por habitante. El
sistema actual es arbitrario, opaco, desigual e injusto para
Baleares, y lo es entre otras cosas, porque se negoció
exclusivamente entre Cataluña y el Gobierno de José Luís
Rodríguez Zapatero, sin contar con la participación del resto de
comunidades.
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Por eso a través de esta proposición no de ley queremos
instar al Gobierno del Estado a modificar el sistema de
financiación autonómico actual, a fin de contemplar un cálculo
más ajustado a las necesidades reales del gasto sanitario de
nuestra comunidad, que tenga en cuenta factores diferenciales
como son la insularidad, el incremento poblacional
experimentado en los últimos años, la población flotante
derivada de la afluencia turística y la deuda histórica con
nuestra comunidad.

El Estado, junto con alas comunidades autónomas, debe
trabajar desde la lealtad en la elaboración de un nuevo sistema,
contando con la opinión de todos y partiendo siempre de esa
solidaridad interterritorial que nosotros defendemos, pero que
no puede permitir que comunidades que contribuyen más, como
la nuestra, estén peor financiadas que otras que contribuyen
menos, porque sólo así podremos conseguir una España más
unidad y más fuerte.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bauzá. Per part del Grup Parlamentari MÉS
s’hi manté l’esmena RGE núm. 6280/14. Per defensar-la té la
paraula Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Avui el Partit Popular ens du una
proposició no de llei referida al finançament i tot i que té deu
preguntes cada setmana per fer promoció del Govern, n’ha
utilitzat cinc d’aquesta proposició no de llei, per dir-nos també
com de bé ho fa aquest Govern, no li basten les preguntes, sinó
que la utilització de la proposició no de llei, referida al
finançament que, efectivament, és tan injust amb les Illes
Balears, n’utilitzen cinc per parlar del que fa el Govern.

Nosaltres, Sra. Bauzá, li hem fet una proposta, i ens
agradaria defensar-la i esperam que siguin tots sensats i ho
puguem diferenciar. El finançament de la comunitat autònoma
no només és dolent per a sanitat, el finançament de la comunitat
autònoma és dolent per a tot, per tant, nosaltres feim dues
propostes, diferenciar els dos punts que vostès proposen, el
finançament de la comunitat autònoma s’ha de millorar i no
feim la nostra proposta concreta, som conscients en allò que
puguem pactar que és que s’ha de millorar, separar-ho de sanitat
perquè sanitat, educació, carreteres, tot està mal finançat perquè
el finançament és inadequat. Aportam molt, vostè ja ho ha dit,
i rebem molt poc, per tant, separar-ho perquè si no pareix que
està lligat a sanitat i no només està lligat a sanitat.

Després un altre punt que aprofitant tot el que vostè, o el
Partit Popular, ha comentat lligar-ho als convenis actuals que
tenim bilaterals i que aquí també són injusts perquè no tenen en
compte tot el tema poblacional, insularitat, territori, la dispersió
territorial, etcètera. Si apliquen insularitat no apliquen dispersió
territorial, quan nosaltres tenim un territori molt dispers,

etcètera. Per tant, separar les dues coses, una el finançament i
l’altra els convenis actuals bilaterals que es firmen de
dependència, d’educació, de sanitat, etcètera, que tenguin uns
altres components.

Perquè avui estic contenta que vostès venguin al famós
Madrid me mata, avui s’adonen que, efectivament,  Madrid me
mata, una de les coses que nosaltres dèiem des de l’any 2012,
aprofitant una cançó que en aquell moment era famosa, idò, ho
aprofitàvem, i vostès deu anys després s’adonen, o dotze anys
després, que, efectivament, Madrid me mata, cosa que no feien,
perquè miri el que deia la portaveu del Partit Popular, la Sra.
Castillo, en el moment que es varen fer les transferències de
Sanitat: “Madrid me mata es veu que és el que més li agrada
durant aquests tres anys que du governant -es referia al primer
pacte- perquè era bo i perquè, a més, Madrid, des del Partit
Popular, havia fet un esforç important i venien ben dotades les
competències de Sanitat”, això deia el Partit Popular, la Sra.
Castillo, que després va ser consellera de Sanitat, en el número
33 d’Assumptes Socials de la legislatura, crec que era la
cinquena. Això opinava el Partit Popular, que les competències
de Sanitat estaven ben dotades i que el Partit Popular havia fet
un esforç i que nosaltres exageràvem, l’oposició exagerava.
Quan el Sr. Antoni Alorda els deia que hi havia un greuge
històric de 80.000 milions de pessetes la Sra. Castillo se’n reia
d’ell. Per tant, benvinguts al discurs perquè, tal vegada, si el
Partit Popular hagués tengut un altre discurs tal vegada les
competències haguessin vengut més ben dotades.

Perquè, no només el Partit Popular, sempre que hi ha hagut
transferències de competències els governs de l’Estat espanyol
no han estat gens generosos amb les Illes Balears, no ho sé amb
les altres comunitats autònomes, però amb les Illes Balears mai
no han estat generosos. Quan es va pactar la d’Educació que hi
havia el Partit Socialista es va transferir inadequadament; quan
els Serveis Socials, que hi havia el Partit Popular, es va
transferir inadequadament, i amb Sanitat, que hi havia el Partit
Popular, es va transferir inadequadament, per sota de les
necessitats i no reconeixent mai aquest greuge històric, un
greuge històric que venia ja de l’època franquista i que venia
dels primers anys de la democràcia espanyola. Ni la UCD ni el
Partit Socialista varen fer les inversions que havien de fer o que
varen fer a Andalusia, a Madrid, a Castella i altres bandes, a
Catalunya també, mai no es va fer la inversió que varen realitzar
a altres comunitats autònomes.

Aquest greuge històric després va fer que la comunitat
autònoma de les Illes Balears fes sempre un sobreesforç, un
sobreesforç sobre tres pilars bàsics de la democràcia, perquè la
democràcia, al cap i a la fi, entre altres coses és compensar
desigualtats socials, i són: els serveis socials, l’educació i la
sanitat. Sobre tres bases d’aquesta democràcia la comunitat
autònoma sempre ha hagut de fer un sobreesforç perquè els
governs de l’Estat espanyol mai no han estat generosos, mai no
han reconegut aquest greuge històric. Un sectors que, a més, ens
donen, no ens donen, no només no ens donen qualitat de feina,
no només redueixen desigualtats i compensen aquestes
desigualtats, sinó que, a més a més, ens donen uns llocs de feina
qualificats i estables, no com altres llocs de feina que en un
moment poden estar aquí i després se’n poden anar, qualificats
que és una de les coses més importants per a l’economia d’un
país. Doncs davant tot això, aquest ha estat el problema
principal.
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Per tant, nosaltres demanam que..., estam totalment d’acord
amb el discurs que ha fet menys amb totes aquestes lloances a
l’actual govern, demanam que se separin els dos punts: per una
part, el finançament en general, perquè, a més a més, pensam
que el finançament no té perquè ser només des del punt de
caràcter territorial o de greuge històric o de temes com la
població sinó que també hem de pensar en el que generam,
quina generació de riquesa feim per també demanar un retorn
d’aquest doblers, no només aquests criteris poblacionals i
territorials sinó altres, i el tema dels convenis separats. 

Vostè també feia referència al desviament pressupostari i tot
i l’esforç que vostè ha assenyalat per part d’aquest govern del
Partit Popular, els desviaments continuen, vostè ho sap, vostè ha
agafat uns pressuposts, l’any 2013, tenim la liquidació, l’any
2013 es varen aprovar uns pressuposts i vostè ha hagut de fer,
el Sr. Conseller ha hagut de fer, modificacions de crèdit
incorporant bé els pressuposts perquè el capítol 1 no el podia
pagar en els dos mesos. Vull dir, això continua perquè amb el
finançament actual no podem donar una qualitat de feina, una
qualitat dels serveis, en aquest cas de sanitat, però també de
serveis socials, educació i altres serveis.

Vostè també ha dit que és gràcies a l’esforç que han fet els
professionals, doncs, en educació també passa, Sra. Bauzá, en
educació també... -ai!, ara m’agradaria que la càmera l’hagués
enfocada, perquè ha fet un gest que no es creu que en educació...
en educació la Sra. Bauzá ha fet un gest que no es creu que en
educació els professionals mantenguin una qualitat en aquesta
comunitat autònoma, està molt bé la seva cara i estic contenta
que ho hagi fet i que quedi reflectit a través de les meves
paraules-, els docents també fan una important feina, també fan
una feina de qualitat i la qualitat educativa i la qualitat... -si
vostè parla del Govern, jo parlaré dels docents-, i la qualitat
educativa també passa pels docents. Home!, és que...

(Remor de veus)

Després també, seguim, el finançament i les dificultats de
finançament, que són molt importants, vostè també sap, Sr.
Sansaloni, que ha deixat 300 milions d’euros pendents de
pagament a 31 de desembre, segons la liquidació que ens ha
presentat el Govern, sí, sí, 300 milions d’euros segons la
liquidació que ha presentat el Govern en aquest parlament, els
darrers documents que ha lliurat, 300 milions d’euros, perquè,
encara que puguem gestionar de forma diferent, si no hi ha un
bon finançament, els nostres serveis sempre mancaran o sempre
s’haurà de fer un esforç per sobre del que fan altres comunitats
autònomes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Socialista es mantenen les esmenes 6282, 6283, 6284, 6285,
6286 i 6247/14. Per defensar-les té la paraula el diputat Sr.
Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Som a punt d’acabar el període
parlamentari, ara el mes de juny, i després de tres anys de
Govern el Partit Popular s’adona que hi ha una insuficiència
financera a sanitat, bé, s’han torbat tres anys a reconèixer aquest
fet. 

Una proposició de llei que podem dir que és vella i que si
volen repassarem, 2001, governava el pacte de progrés aquí i a
Madrid Aznar i el Sr. Montoro, ministre d’Economia i Hisenda,
nova llei de finançament per comunitats autònomes on es va
obligar a assumir transferències en sanitat, via esmena al Senat,
i sense cap tipus de negociació. Evidentment, la sanitat que va
transferir el Partit Popular a les Illes Balears estava mal dotada
perquè només va tenir en compte el nivell de despesa de l’any
anterior, el cost efectiu, i es va oblidar, intencionadament, de
totes les inversions previstes. Se’n recorden d’un acord signat
pel ministre de Sanitat per a la reforma de Son Dureta? Se’n
recorden que dia 1 de gener de 2002 va començar a funcionar
l’Hospital Son Llàtzer i això no era a la dotació de les
transferències sanitàries? I podríem dir més i més coses.

I aquesta llei de finançament de comunitats autònomes del
Partit Popular ja es va dir durant molts anys que era insuficient,
que era estàtica i que sempre surt el tema de població,
evidentment, ja es va dedicar el PP de posar l’article 67,
d’assignació d’anivellament que només permetia tenir en
compte augments de tres punts percentuals per sobre de la
mitjana de tota Espanya. I així, gràcies al Partit Popular, encara
que pujàvem i pujàvem fins a quasi un 35% la població, la
població que es tenia en compte era la població base de l’any
99. Efectivament, només amb aquest concepte haguessin pogut
arribar en deu anys més de 1.000 milions d’euros.

Hem de recordar que va ser el Partit Popular que va canviar
uns pressuposts que eren finalistes per a sanitat a un
finançament autonòmic general, això va ser la decisió del Partit
Popular. Evidentment, vàrem passar uns anys on encara el
finançament era pitjor i a una conferència de presidents, quan
governava el Sr. Zapatero, es varen aconseguir millorar alguns
dels conceptes que vostès avui duen a la proposició no de llei:
es va reconèixer com a població base la de 2004; es varen afegir
més de 26 milions en concepte d’insularitat; es va afegir el
concepte de població estrangera i es va millorar el fons de
cohesió sanitària. Evidentment, això no solucionava el
finançament de la sanitat perquè reconèixer la població de 2004
no era suficient; el concepte d’insularitat doble o triple no
estava ben recollit i evidentment una comunitat autònoma com
la nostra, receptora de turisme nacional i estranger, tenia
problemes perquè el fons de cohesió no cobria les seves
despeses. 
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Arribam a l’any 2009, el qual suposa una passa endavant per
al finançament perquè, com a mínim, ens situa en la mitjana.
Què és el correcte? Idò segurament podem estar d’acord que no
ho és, però s’incrementa el percentatge d’imposts cedits i es
creen diversos fons, que només comentaré de passada, el fons
de competitivitat, que ja aplica criteris de població ajustada, i
també introdueix la possibilitat de compensar els fons de
suficiències negatius, que nosaltres sempre tenim, diferència
entre què aportam i què rebem, i que tradicionalment presenta
la nostra comunitat. Podem acceptar que el sistema de 2009 és
millorable, efectivament, però fruit d’aquest sistema de
finançament han arribat a les dues darreres liquidacions més de
540 milions d’euros cada any.

S’imaginen vostès, senyors del Partit Popular, amb la
caiguda d’ingressos si no haguéssim rebut aquestes darreres
liquidacions de més de 540 milions d’euros, com estaríem? Per
tant, com a mínim, reconeguin que hi hagut unes entrades
addicionals que han millorat, perquè, per una altra banda, tenim
el fet que vostès no han fet inversions, han tret molt de personal
i sí ens trobam és un augment del deute espectacular d’un 42%.

El tema del finançament en sanitat és un tema damunt la
taula fa molts anys i el Plenari del Consell Interterritorial ho ha
debatut i té documents des de fa molts anys, no des d’aquesta
legislatura. Aquí si vol jo, per exemple, duc el del 2010 on ja es
parla bàsicament del mateix, una insuficiència financera
superior a 200 milions anuals a les Illes Balears, que ens situen
a 250 euros per càpita de diferència amb la resta dels espanyols.
Per tant, insuficiència financera? Sí, però hem de tenir clar que
ara el finançament és per comunitat autònoma i és el propi
govern que decideix la part que dedica a sanitat i ara mateix
estam per sota del 30% dels recursos del pressupost que es
dediquen a sanitat, cosa que no havia passat mai. Per tant, és la
comunitat autònoma que ha decidit el pressupost que té sanitat
de tot el finançament, de tot el seu pressupost.

Per tant, nosaltres pensam que aquesta proposició no de llei
no està ben raonada en el sentit que és la comunitat autònoma,
no és la sanitat simplement, que estigui amb un finançament
millorable sinó que també hi ha àrees del Govern que no estan
ben finançades. 

És per aquest motiu que nosaltres hem presentat esmenes
d’addició, perquè evidentment som al tercer any de Govern, del
seu govern, del Partit Popular, i ara s’adonen que hi ha una
insuficiència financera a sanitat que ha decidit, entre altres, el
Govern d’aquí. Per això nosaltres volem que el Parlament
constati que l’actual govern de les Illes Balears no ha aconseguit
millorar el finançament de la comunitat autònoma els darrers
tres anys. Per això, nosaltres volem que el Parlament constati
que les decisions del Govern d’Espanya, com ha estat pujar
l’IVA, un impost que parcialment està cedit a la comunitat
autònoma, això no ha suposat cap millora de finançament per a
les Illes Balears sinó que s’ho ha quedat el Govern de Madrid.
Que el Parlament de les Illes Balears constata que hi ha un mal
finançament de l’educació, que no els preocupa, i de l’atenció
a la dependència. També que el Parlament constata que hi ha
una disminució de la inversió territorialitzada als pressuposts
generals, que estam a 67 euros per càpita quan Castella-Lleó,
per exemple, està a 580.

Si volen que parlem de sanitat, com deia la Sra. Santiago,
altres fons de finançament si no han desaparegut bàsicament
estan reduïdes al mínim, polítiques de cohesió, d’estratègies de
salut, de salut bucodental, de prevenció de VIH Sida, de
prevenció i promoció de la salut i un llarg llistat.

Per una altra banda, el Parlament de les Illes Balears també
insta el Govern a presentar propostes de conveni d’inversions
estatutàries, la disposició transitòria novena de la comunitat
autònoma. El Sr. Sansaloni sap perfectament que a través
d’inversions estatutàries s’ha acabat de fer la història de Salut
de les Illes Balears o s’ha equipat i s’ha fet estructura de
l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma. Vostès en tres anys
cap proposta de conveni per inversions estatutàries. I és més, el
famós Reial Decret 16/2012, el famós de pèrdua de dret
universal, retirada de targetes sanitàries, copagaments sanitaris;
els copagaments sanitaris varen tardar dos mesos a cobrar els
pensionistes i de treure targetes quatre mesos, idò bé, trobam
que en aquest reial decret hi ha un article tercer que diu que és
el fons de compensació autonòmic, precisament un fons de
garantia assistencial amb caràcter extrapressupostari amb
l’objecte de garantir cohesió i equitat i donar cobertura als
desplaçaments entre comunitats autònomes. Aquesta població
flotant que vostès en parlen, desplaçaments curts i
desplaçaments llargs. Aquest fons han passat dos anys i ni
existeix, ni existeix.

Per tant, apliquen copagaments molt ràpidament, treuen
targetes molt ràpidament i una disposició legislativa de crear un
fons de compensació autonòmic de caire sanitari aquest no l’han
desenvolupat en dos anys. 

Per tant, cada un utilitza les fonts, el baròmetre del CIS ja
diu que els ciutadans espanyols consideren que la sanitat ja és
el tercer problema que més els afecta, abans no existia com a
problema per als ciutadans ara ja és el tercer problema. Mai no
havia succeït. 

Per tant, vostès presenten una proposició no de llei després
de tres anys de Govern del Partit Popular que, entre altres coses,
demana modificar el sistema de finançament. No diu ni millorar,
l’únic que diu és modificar. Un pot modificar per millorar o per
empitjorar. Li torn a dir, el que s’ha d’utilitzar és millorar el
sistema de finançament autonòmic perquè no hi ha finançament
finalista per a sanitat.

Nosaltres esperam que votin a favor de les sis esmenes que
nosaltres hem presentat les quals només constaten realitats, si no
volen veure les realitats..., són les que són, només recordaré el
que ja ha dit el Sr. Montoro, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Thomàs, per favor.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

El Sr. Montoro ja ha dit clarament que no posarà un euro
més damunt la taula per finançar les comunitats autònomes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. I per fixar-ne la posició i assenyalar les
esmenes acceptades, té la paraula la proposant d’aquesta
proposició no de llei, Sra. Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Santiago, yo también
me alegro que ustedes admitan ahora que su sistema de
financiación, el que ustedes negociaron con el Gobierno del Sr.
Zapatero, no estuvo bien negociado. Y también lamento,
lamento, que cuando ustedes gobernaban con el pacto de
progreso, no decidieran apoyar la petición del Partido Popular
de reclamar que Madrid pagara precisamente el Hospital de Son
Espases, como sí hizo con otras comunidades autónomas.

Y el partido socia... -mentira no, tengo aquí, mire, “El
Parlamento rechaza pedir al Gobierno la cofinanciación de Son
Espases”, octubre de 2008. Después, además, lo llevamos al
Congreso, además defendido por la diputada María Salom en
aquel entonces, y “El Congreso rechaza, con el voto del Partido
Socialista, la cofinanciación de Son Espases”, o sea que
mentiras las suyas, Sr. Thomàs.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sí, además le añadiré que, usted no lo tiene muy claro, pero
el acuerdo de transferencias contemplada la reforma del
Hospital de Son Dureta, el 50% del coste de Inca, la unidad
quirúrgica de Can Misses y varios centros de salud, que, por
cierto, admite, una vez más, que ustedes, cuando están en el
Gobierno, son incapaces de negociar nada. Pero lo que le voy a
decir es que lo que sí constatamos, lo que sí constatamos es que
el actual sistema de financiación perjudica a Baleares, el sistema
que ustedes negociaron con su partido a nivel nacional
exactamente, ese sistema de financiación que ustedes decían que
era la panacea, que decía que, según usted, que traía a Baleares
más de 540 millones de euros; explíquenos, Sr. Thomàs, que si
se traían más de 540 millones de euros a Balears, ¿por qué usted
en el 2010 baja un 7% el presupuesto de sanidad? 79 millones
menos en 2010 y 2011.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Explíquenos usted, con 540 millones menos ¿por qué el Sr.
Thomàs decide bajar el presupuesto de sanidad en 79 millones,
2010 y 2011?

Usted colocó a esta comunidad autónoma en la comunidad
autónoma con menor gasto por habitante, sí, Sr. Thomàs, sí, Sr.
Thomàs, y además es que no sólo lo digo yo, “el SATSE critica
duramente los presupuestos de salud, considera difícilmente
creible un recorte del 7% en los presupuestos de salud sin un
grave deterioro de la cantidad o calidad de los servicios
ofrecidos por el ib-salut.”

(Remor de veus)

Sr. Thomàs, ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

... a usted le gusta mucho lanzar discursos sin basarse en nada,
pero la realidad es otra muy distinta, ustedes, según ustedes 540
millones más, pues, entonces, el responsable es usted, que,
siendo el responsable de Salud, baja el presupuesto durante dos
años seguidos en materia de sanidad.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

¿Es así?

Y lo mismo podemos decir del Grupo PSM, que gobernaba
la Conselleria de Salud, de Asuntos Sociales, que también bajo
un 2,5, pues, con 540 millones más ustedes decidieron bajar dos
de la consellerias más importantes de este gobierno, esta es la
realidad.

(Remor de veus)

Mire, este gobierno, al contrario que ustedes, está trabajando
desde el primer moment en mejorar el sistema de financiación
y, como bien ha dicho el conseller de Economía, ya se ha
conseguido un régimen especial para Baleares en energías
renovables; la inversión territorializada está más equilibrada la
media, más equiparada la media que nunca. Y lo que yo sí le
digo es que, evidentemente, lo peor que le puede pasar a estas
islas es otro pacto de progreso, porque ni negociaron bien las
transferencias ni negociaron bien el sistema de financiación.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació. Entenc que no s’accepten les esmenes.
Passam a la votació. Començam a votar.

Queda aprovada per 38 vots a favor i 18 en contra.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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